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“REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT JOAN DE VILATORRADA

Data 12-11-2018

El text definitiu de l’esmentat Reglament és el que es transcriu a continuació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda
automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari inicial aprovatori del Reglament del
Cementiri Municipal de Sant Joan de Vilatorrada adoptat pel Ple de la Corporació en
data 5 de juliol de 2018, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general
coneixement i en compliment del previst en l’article 178 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i 65 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.
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Aquesta doctrina s’ha completat amb manifestacions del propi Tribunal Suprem en el
sentit següent: “la cesión de sepulturas es un negocio jurídico concesional sobre el
dominio público, y la expresión "a perpetuidad" no puede interpretarse literalmente ya
que en cualquier caso los derechos sobre el dominio público no pueden otorgarse
durante un plazo superior a 99 años, siendo conforme a derecho que los
Ayuntamientos establezcan un plazo menor.” (STS 24-11-03).
També el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha pronunciat sobre la qüestió, i
ha establert en Sentències 1023/2001, o 272/2005, entre d’altres, les següents
conclusions:
"…procede que el título de propiedad de autos, se le fije la duración de 99 años ,
porque no es legalmente posible la propiedad por tratarse de bienes de dominio
público -nichos-, por ello, transcurrido dicho periodo, habrá que entenderse recuperada
la libre disposición del enterramiento por las autoridades locales, puesto que la
concesión sobre el dominio público no puede exceder de 99 años”
“… por más que para las adquisiciones de derechos anteriores a la normativa vigente
no se puedan aplicar los plazos y límites temporales que establece la legislación
actual, ello no implica que la adquisición a perpetuidad suponga una vigencia
indefinida durante cientos de años; por el contrario, ha de entenderse que existe el
límite máximo temporal de 99 años, transcurrido el cual tendría lugar la prescripción
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La qüestió va ser inicialment tractada a nivell judicial amb criteris no sempre
coincidents del Tribunal Suprem, però a partir de les Sentències de 2-6-97 i 14-12-98,
seguides per la de 28-9-01, entre moltes d’altres, va establir-se una doctrina avui
totalment consolidada segons la qual “...no obstante haber sido un elemento de
nuestra cultura tanto popular como administrativa el otorgamiento de sepulturas y
enterramientos a perpetuidad, ello no significa que dichos bienes (que por lo demás
están fuera del comercio) sean susceptibles de propiedad privada. Ya el artículo 4.1
del Reglamento Municipal de Bienes aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1.955,
declaraba el dominio público de cementerios y sepulturas, declaración reiterada en el
artículo 4 del Reglamento de Bienes vigente, aprobado por Real Decreto 1.372/1.986,
de 13 de junio. Por otra parte el artículo 60 del Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria aprobado por Decreto 2.263/1.974, de 20 de Julio, dispone en su apartado
b) que respecto a los cementerios municipales son derechos y deberes de los
Ayuntamientos la distribución y concesión de parcelas y sepulturas".

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La naturalesa jurídica com a bé de domini públic del cementiri municipal és
indiscutible. No obstant això, històricament, tant en les disposicions reguladores dels
cementiris com en el llenguatge popular s’ha parlat de la “propietat de les sepultures”,
cosa que ha generat una confusió sobre les característiques d’aquesta propietat en
relació als béns sobre els que recauen, sobretot perquè molts dels títols atorgats arreu
dels municipis feien constar que eren títols de propietat o, en alguns casos,
concessions a perpetuïtat.

B

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada és persona titular del servei públic de
Cementiri Municipal que es presta a la població. Aquest servei, de competència
municipal i de prestació obligatòria segons el que estableixen els articles 25.2.k) i
26.1a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, és un dels que té
més tradició en el món local.

A

PREÀMBUL
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Encara que els béns de domini públic estiguin fora del tràfic jurídic privat, això no
impedeix la possibilitat de la transmissió de les concessions demanials, que, per la
seva naturalesa ha de ser intervinguda per l’Administració municipal. Per aquesta raó
és necessària una regulació jurídica d’àmbit local que delimiti el conjunt de facultats
que es reconeixen a la persona titular del dret funerari, conciliant la vessant pública i
privada de les transmissions dels drets que puguin portar-se a terme durant la vida de
la concessió.
Aquest Reglament estableix dos tipus bàsics de transmissió dels drets, la transmissió
per causa de mort i la transmissió entre persones vives. D'altra banda, s'introdueix la
possibilitat de designar persona beneficiària, la qual adquirirà la condició de persona
titular del dret funerari a la mort de la seva persona titular. També es regula el
procediment per declarar la caducitat del dret funerari, fins ara no contemplat en la
normativa municipal, així com la possibilitat de retrocedir les sepultures a favor de
l'Ajuntament. Finalment, s'incorpora un règim sancionador que gradua les sancions a
imposar segons la naturalesa de les infraccions comeses.
El Reglament té per objecte regular l’organització i el bon govern del Cementiri
Municipal i regular el dret funerari des d’una vessant àmplia:
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La concessió demanial, com a contracte administratiu, crea un dret real de naturalesa
administrativa, no només perquè recau sobre el domini públic, sinó en virtut de les
prerrogatives que té l'Administració local com a titular de la policia administrativa dels
cementiris.

Data 12-11-2018

A Catalunya és vigent des del dia 3 de desembre de 1988 el Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. L'article 61 d’aquest
Reglament ha fixat la durada de les concessions en un màxim de cinquanta anys,
transcorreguts els quals s'ha de considerar extingida la concessió demanial i
l'Ajuntament recupera la lliure disposició sobre el bé. Com a conseqüència de tot això,
en els títols expedits després de l'entrada en vigor del Reglament de patrimoni dels
ens locals qualsevol previsió de durada superior a cinquanta anys s'hauria d'entendre
nul·la, per ser contrària a dita regulació, i substituïda per la durada màxima establerta.
Ara bé, quan es tracta de drets funeraris formalitzats abans del mes de desembre de
1988 i atorgats a perpetuïtat, cal respectar la vigència de noranta-nou anys a comptar
des que es van constituir, pel principi de prohibició d’irretroactivitat de les normes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Així doncs, cal entendre que l'acte administratiu d'atorgament d'un dret funerari
presenta la naturalesa d'una concessió administrativa demanial, relativa a l’ús privatiu
sobre una porció del domini públic. Les propietats o adquisicions a perpetuïtat no són
compatibles amb el caràcter inembargable, imprescriptible i inalienable del domini
públic del cementiri.

A

inmemorial, lo cual no es admisible tratándose de bienes de dominio público; y que
transcurrido ese límite temporal ha de entenderse recuperada la libre disposición del
enterramiento por las autoridades municipales.”

b) Determinar el temps de vigència de la concessió permanent a cinquanta anys i
regular la possible concessió de curta durada pel temps indispensable segons la
normativa vigent.

B

a) Configurar-lo com a dret real administratiu, amb regulació pròpia.
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c) Determinar la capacitat i les prohibicions per ser persona titular del dret real
administratiu.
d) Admetre i regular les transmissions del dret funerari.

2. Les disposicions sobre règim aplicable als cadàvers, pràctiques sanitàries,
inhumacions, incineracions, exhumacions, conduccions, trasllats i en general tots els
temes sanitaris s’entenen fetes sense perjudici del que fixi en cada moment el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat per Decret Autonòmic 297/1997, de
25 de novembre o norma que el substitueixi.
Article 2. Titularitat del Cementiri
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada és persona titular i propietari del Cementiri
Municipal i en té el ple domini.
Article 3. Competència i funcions municipal
Correspon a l'Ajuntament:
a) Organitzar, vigilar, netejar i condicionar el Cementiri Municipal.
b) Atorgar, mitjançant Decret d’Alcaldia, les concessions dels drets funeraris sobre
sepultures (nínxols i columbaris), i el reconeixement de drets funeraris de qualsevol
classe.
c) Determinar els terminis de vigència de les concessions funeràries i, si s'escau, de
les seves pròrrogues.
d) Autoritzar les transmissions, entre vius i per causa de mort, en la forma prevista per
aquest Reglament.
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1. L’objecte del present Reglament és la regulació del Cementiri Municipal de Sant
Joan de Vilatorrada, com a bé de domini públic adscrit al servei públic que li és propi,
en compliment del control sanitari dels cementiris i de policia sanitària mortuòria,
regulat en els articles 25.2.k) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del
Règim Local i 68.1.b) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de
Catalunya, així com de la resta de normativa aplicable en la matèria.

CVE 2018040770

Article 1. Objecte

Data 12-11-2018

TÍTOL PRIMER : DISPOSICIONS GENERALS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En resum, el Reglament pretén que les sepultures, com a bé necessari i escàs, siguin
a l’abast de tothom però sobretot a l’abast de qui les necessiti en cada moment.

A

e) Prohibir les situacions de cotitularitat proindivisa sobre el dret funerari.

f) Resoldre tots els recursos, queixes i peticions que es presentin contra els actes
d'autorització de la transmissió del dret funerari i de gestió del servei.

B

e) Acordar l'extinció del dret funerari i les reversions de les sepultures.
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g) Autoritzar i inspeccionar les obres i instal·lacions de qualsevol tipus que es realitzin
en el Cementiri.

i) Crear i gestionar el Registre General de Sepultures.

A

h) Percebre les taxes, els impostos o els preus públics que legalment se'n derivin, de
conformitat amb el que estableixin les Ordenances Fiscals.

l) Vetllar pel compliment de les mesures sanitàries i higièniques aplicables.
m) Exercir les competències que li assigni el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i
altres disposicions de rang superior al municipal, aplicables en la matèria.
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k) Establir l'horari en que restarà obert al públic el Cementiri Municipal.

TÍTOL SEGON: INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS
Secció Primera.- Disposicions generals
Article 6. Conceptes
Als efectes d'aquest Reglament s'entén per:
- Cadàver: cos humà durant els cinc anys següents a la mort real. Aquest termini es
computa des de la data i l'hora de la mort que figura en la inscripció de la defunció en
el Registre Civil.
- Restes cadavèriques: allò que queda del cos humà després del procés de destrucció
de la matèria orgànica, un cop transcorreguts cinc anys des de la mort.
- Conducció: transport del cadàver o de les restes cadavèriques, des del domicili
mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins al lloc d'inhumació o
incineració, sempre que ambdós llocs estiguin dins l'àmbit territorial de Catalunya.
- Trasllat: transport del cadàver o de les restes cadavèriques des del domicili mortuori,
cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins al lloc d'inhumació o incineració,
quan un d'ambdós llocs estigui fora del territori de Catalunya.
- Nínxol: sepultura consistent en una cavitat d'una construcció funerària per a la
inhumació d'un o més cadàvers o de restes cadavèriques, tancada amb una llosa o
envà.

CVE 2018040770
Data 12-11-2018

L'Ajuntament podrà gestionar el servei públic de Cementiri Municipal mitjançant
qualsevol de les formes, directes o indirectes, que siguin previstes a la legislació de
regim local.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 5. Administració i formes de gestió

B

El Cementiri és laic i, per tant, no està subjecte necessàriament a cap ritual o condició
de tipus religiós pel que fa a les sepultures ni als actes que es puguin celebrar dins del
seu recinte.

Pàg. 6-23

Article 4. Laïcitat del Cementiri
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Article 8. Policia sanitària mortuòria
1. Les conduccions, trasllats, inhumacions i exhumacions de cadàvers i restes
cadavèriques, hauran de respectar en tot cas les disposicions del Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria.
2. Està prohibida la conducció, la inhumació i la incineració de cadàvers sense el
corresponent fèretre de les característiques fixades a l'art. 10 del citat Reglament.
3. No es pot inhumar un cadàver abans del transcurs de 24 hores des de la defunció.
Només en els casos en què s'hagi practicat l'autòpsia o s'hagin obtingut òrgans per a
trasplantaments pot donar destinació final a un cadàver abans del transcurs d'aquest
termini.
Secció Segona. Inhumacions en el Cementiri
Article 9. Llicències d’inhumació
1.Les llicències d'inhumació seran atorgades per l'Ajuntament a petició de la part
interessada, que aportarà a la sol·licitud la següent documentació:
a) Títol del dret funerari o sol·licitud de concessió de drets funeraris.
b) Llicència d’enterrament.
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2. Tots els enterraments en el Cementiri Municipal s'efectuaran en nínxols, o en
columbaris.

CVE 2018040770

1. No es podran efectuar enterraments fora del recinte del Cementiri sense autorització
expressa de les autoritats competents. Els enterraments, en el recinte del Cementiri
Municipal, es realitzaran sense cap mena de discriminació per raons de religió o per
qualsevol altra causa, tal i com estableix la Llei 49/1978, de 3 de novembre,
d’enterraments en cementiris municipals.

Data 12-11-2018

Article 7. Lloc dels enterraments

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Ossera/Fossa comuna: espai del Cementiri on es dipositen col·lectivament les restes
de cadàvers i/o restes cadavèriques una vegada transcorreguts els terminis legals en
els que han d’estar en altres sepultures. Sempre que sigui possible les restes estaran
en una bossa amb la corresponent identificació de la persona i/o del nínxol d’on
provenen.

A

- Columbari: sepultura consistent en una cavitat d’una construcció funerària per la
inhumació d’urnes amb cendres fruït de la incineració de cadàvers o restes
cadavèriques.

d) Petició, si escau, d’obertura de la sepultura per procedir a la reducció de restes, en
el moment de la inhumació.

B

c) Autorització judicial - en els casos distints de la mort natural-, que es lliurarà en el
moment de la inhumació.

SC2017027NORMA039.docx

Article 11. Nombre d’inhumacions en un nínxol
1.El nombre d’inhumacions a cada nínxol no serà limitat per altra causa que la seva
capacitat, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de les inhumacions
anteriors.
2.No es podrà obrir cap sepultura fins dos anys després de la darrera inhumació, o de
cinc anys en el supòsit que la mort s'hagués produït per causa d’alguna de les
malalties per a les quals la normativa de Policia Sanitària Mortuòria exigeix aquest
termini mínim de tancament de la sepultura.
Article 12. Inhumacions de beneficència o judicials
1.L’Ajuntament garantirà la inhumació de cadàvers de persones quan la persona
difunta i l’entorn familiar i convivencial no pugui disposar, segons Informe dels Serveis
Socials Municipals, dels mitjans econòmics per fer front a les despeses derivades del
sepeli o bé derivi de manament judicial.
2. A la fi del termini legal, s’oferirà a l’entorn familiar i convivencial l’adquisició del dret
funerari i, en cas contrari, les restes seran traslladades a la ossera general llevat que
es tracti d’una inhumació ordenada judicialment, cas en el qual s’atendrà a les
indicacions de la corresponent instància judicial.
Secció Tercera.- Exhumacions i trasllats
Article 13. Llicències d’exhumació
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2. La reducció de restes es podrà fer, per sol·licitud expressa de la persona titular del
dret funerari, en el mateix acte d’inhumació, en presència de les persones que
assisteixin a l’acte, sempre que les disponibilitats del servei ho permetin.

CVE 2018040770

1.Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres cadàvers o
restes, s’efectuarà prèviament, si és necessari, la reducció de les despulles
dipositades en el nínxol.

Data 12-11-2018

Article 10. Reducció de restes

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Com a regla general s’exigirà la conformitat de la persona titular del dret funerari
sobre la sepultura, que es podrà atorgar de forma telemàtica. Si la persona titular
hagués mort, no es pogués identificar o concorregués qualsevol altra causa
excepcional, es podrà admetre que la presentació del títol equival al consentiment de
la persona titular del dret funerari a la inhumació del cadàver, sempre que no s'hagi
denunciat a l'Ajuntament la sostracció, retenció o pèrdua. Igual tràmit se seguirà quan
es tracti d’enterrament de la persona titular.

A

e) Acreditació del pagament de les taxes corresponents.

2. La sol·licitud d’exhumacions de cadàvers o restes cadavèriques que hagin de ser
immediatament reinhumades dins del mateix Cementiri requereixen la conformitat de

B

1. Les exhumacions de cadàvers o restes cadavèriques estan sotmeses a llicència
municipal. No es pot realitzar cap exhumació fins que hagi transcorregut el termini
legal mínim per a l’obertura del nínxol.

SC2017027NORMA039.docx

les persones titulars dels dos nínxols (origen i destí), excepte que el destí sigui l’ossera
o fossa comuna.

Article 15. Conduccions i trasllats
Per a la conducció o trasllat de cadàvers i restes cadavèriques, és d’aplicació la
normativa general sobre Policia Sanitària Mortuòria, que estableix les condicions
exigibles, i l’autorització, si escau, és competència de la Generalitat de Catalunya.
Article 16. Exhumacions per causes d’interès públic
1. En cas que fos necessari el trasllat de restes per obres de reparació en sepultures,
o per motiu d'obres de caràcter general al Cementiri, l'Ajuntament ho comunicarà a les
persones titulars afectades. En el supòsit que aquestes tinguin domicili desconegut o
la persona titular estigui enterrada en la sepultura sense haver-se fet l’oportú canvi de
titularitat, es comunicarà mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i en lloc visible del propi Cementiri,
concedint un termini de trenta dies hàbils per tal que les persones interessades puguin
fer les al·legacions que considerin convenients, excepte que les obres fossin
d’urgència.
2. Sempre que no s'hi oposin les disposicions referents a exhumacions, el trasllat es
farà a sepultures de caràcter provisional, i es retornaran a les primitives sepultures un
cop acabades les obres. Si no es pogués fer el retorn a la sepultura originària, ja sigui
per la impossibilitat de la reparació o per qualsevol altre motiu, l'Ajuntament facilitarà
un altre nínxol de característiques similars i amb les mateixes condicions del títol
originari.
3. Aquests trasllats no generaran despeses per les persones titulars.
TÍTOL TERCER: DRET FUNERARI
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La llicència que autoritzi l’exhumació contindrà la indicació del dia i hora per dur-la a
terme.

CVE 2018040770

Article 14. Pràctica de l’exhumació

Data 12-11-2018

6. Les llicències per trasllat de restes s’atorgaran en el termini màxim d’un mes
computat des del dia en què s’hagi aportat la documentació completa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Si l’exhumació es fa a instància d’autoritat judicial o sanitària, la seva pràctica
requerirà la presència de la persona titular sanitari o judicial competent.

A

3. Si la reinhumació s’hagués de fer fora del Cementiri Municipal, la sol·licitud de la
llicència municipal per l’exhumació ha d’acreditar disposar d’aquesta autorització o
acreditar la seva exempció quan correspongui.

Secció Primera : Disposicions generals

1. La titularitat dominical dels drets funeraris en el Cementiri Municipal correspon
exclusivament a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

B

Article 17 . Règim d’accés dels ciutadans al dret funerari
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a) Les persones físiques
b) Les Comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris , reconeguts com a
tals per l’Administració, per a l’ús exclusiu de les seves persones membres o de les
seves persones beneficiàries o persones acollides.
c) Les Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constituïdes, per a ús exclusiu
de les seves persones membres.
2. Les concessions a persones jurídiques esmentades a les lletres b) i c) anteriors
queden condicionades a l’arrelament o vinculació de l’entitat al municipi de Sant Joan
de Vilatorrada i/o a la justificació que la persona a inhumar fos veïna d’aquest municipi.
3. Per designar persona beneficiària, la persona titular ha de subscriure davant del
funcionari municipal una acta de designa amb les dades de la sepultura, nom,
cognoms, D.N.I., domicili de la persona beneficiària i data del document. A la mateixa
acta també podrà designar una persona beneficiària substituta per al cas de
premoriència d’aquell. Podrà substituir-se la compareixença amb un document notarial.
La persona beneficiària es podrà variar tantes vegades com vulgui la persona titular,
essent vàlida la darrera designació efectuada davant l'Ajuntament.
4. La designació de persona beneficiària no produirà efectes:
a) Quan la persona titular del dret funerari la revoqui expressament, mitjançant
compareixença davant l'Ajuntament o en escriptura publica, testament o codicil.
b) Quan la persona titular del dret funerari el llegui a una altra persona.
c) Quan la persona beneficiària, i en el seu cas la substituta, premorin a la persona
titular del dret funerari. En aquest cas, el dret funerari es transmetrà a favor de les
persones hereves de la persona titular. En conseqüència, l’òbit de la persona
beneficiària anterior al de la persona titular no atorga cap dret a les hereves de la
beneficiària.
5. Nomes poden ser beneficiàries les persones següents:
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Poden ser persones titulars del dret funerari :
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1. Les concessions de dret funerari s’atorgaran sempre en favor d’una sola persona,
sense perjudici que la persona titular en pugui designar una altra com a beneficiari.

Data 12-11-2018

Article 18. Titularitat de les concessions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Per poder efectuar els enterraments serà condició necessària haver obtingut de
l’Ajuntament la concessió del dret funerari sobre la sepultura (nínxol o columbari).

B

S’atorgarà per l’Ajuntament a través de concessió administrativa als/les veïns/es que
ho requereixin per atendre necessitats justificades del servei públic d’inhumació de
persones.

A

2. El dret funerari consisteix en l’ús de la sepultura pel dipòsit de cadàvers o restes
cadavèriques i està exclòs de qualsevol transacció mercantil i disponibilitat a títol
onerós.
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- El cònjuge.

2. El títol del dret funerari contindrà les següents dades:
a) Identificació de la sepultura.
b) Data d’atorgament de la concessió.
c) Durada de la concessió i possible pròrroga.
c) Noms, cognoms i DNI de la persona titular.
d) Nom i cognoms de les persones, els cadàvers o restes cadavèriques les quals
romanguin a les sepultures.
e) Nom, cognoms i DNI de la persona beneficiària en cas que es designi.
3. No s’expediran títols de dret funerari per les concessions de curta durada. La seva
acreditació serà la pròpia resolució d’atorgament o el corresponent certificat.
Article 20. Duració i pròrrogues de les concessions
1. La concessió del dret funerari es classifica en:
a) Concessió regular, per un període de 50 anys, prorrogables per un altre període de
25 anys.

https://bop.diba.cat
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1. El títol de dret funerari serà el suport físic, del tipus que sigui, inclòs el format
electrònic, que donarà fe del contingut dels registres del Cementiri en relació a una
determinada sepultura atorgada en concessió regular. En el cas que el títol s’emetés
en format electrònic, es garantirà el principi de seguretat, integritat, disponibilitat i
qualitat de les dades, així com la traçabilitat i la resta de principis i requeriments que
estableixi la normativa aplicable en relació als documents electrònics.
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Article 19 . Títol del dret funerari

Data 12-11-2018

6. Cap persona física ni jurídica pot ser titular de més d’una concessió de dret funerari,
excepte en els casos d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en el nínxol que té en
concessió, a causa de no haver transcorregut el període mínim legalment establert per
obrir la sepultura, cas en el qual se li atorgarà una concessió de curta durada i/o
excepcional fins que pugui fer el trasllat a la sepultura principal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Les persones que acreditin llaços afectius o de convivència mínima amb la persona
titular de dos anys immediatament anteriors a la transmissió.

A

- Els parents amb línia directa i en col·lateral fins al tercer grau i fins el segon grau per
afinitat.

c) Concessió excepcional, per un període de 5 anys, sense pròrroga, en els casos que
legalment estigui prohibit obrir la sepultura abans d’aquest termini.

B

b) Concessió de curta durada, per un període de 2 anys, prorrogable per dos períodes
consecutius, de 2 anys cadascun.

6. L’adjudicació i assignació de sepultures es realitzarà d’acord amb els criteris
següents:
a) Les sepultures en règim de concessió regular s’assignaran a elecció de la persona
sol·licitant, sempre dins de les disponibilitats existents.
b) Les sepultures en règim de concessió de curta durada s’assignaran per personal
responsable del Cementiri, prioritàriament en les files 1a, 4a i 5a, sempre dins de les
disponibilitats existents.
7. Les pròrrogues de les concessions de drets funeraris, siguin regulars o de curta
durada, han de ser sol·licitades per les persones titulars amb antelació a la finalització
de la vigència. No obstant això, l’Ajuntament no declararà la caducitat sense la prèvia
audiència a la persona titular.
Article 21. Duplicats de títols
1.Es podran expedir duplicats dels títols de dret funerari per deteriorament manifest,
per error en les dades o per pèrdua/sostracció, sigui quina sigui la seva causa.
2. Quan el duplicat s’expedeixi per deteriorament, se n’expedirà un de nou sense
modificació de cap de les dades que contingui l’originari, sense necessitat de cap més
tràmit que la mera sol·licitud i el lliurament del títol a substituir.
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5. Transcorregut el termini de la concessió i, en el seu cas, de la pròrroga, l’Ajuntament
recuperarà la lliure disposició del dret sobre la sepultura i les restes existents es
traslladaran a l’ossera general, excepte que les persones interessades optin pel trasllat
de les restes a una altra sepultura de concessió regular en el Cementiri o per la seva
conducció a una sepultura fora del Cementiri Municipal.

Data 12-11-2018

4. La concessió excepcional del dret funerari per un període de 5 anys comporta
l’autorització del seu ús durant 5 anys, per al dipòsit de restes de persones que hagin
mort a causa d’alguna de les malalties per a les quals la normativa de policia sanitària
mortuòria exigeix aquest termini mínim de tancament de la sepultura. La concessió
excepcional no és susceptible de cap pròrroga.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. La concessió de curta durada del dret funerari per un període de 2 anys comporta
l’autorització del seu ús durant 2 anys, per al dipòsit de cadàvers o restes humanes, i
s’adquireix mitjançant l’acord municipal d’adjudicació i el pagament de la taxa que en
cada cas fixi l’ordenança fiscal, amb subjecció a les obligacions i deures que
s’estableixen en el present Reglament. La concessió de curta durada pot ser
prorrogada a petició expressa de la persona titular, per dues vegades, a raó de 2 anys
per cadascun dels terminis.

B

2. La concessió regular del dret funerari sobre els nínxols comporta l’autorització del
seu ús durant 50 anys, per al dipòsit de cadàvers o restes humanes, i s’adquireix
mitjançant l’acord municipal d’adjudicació i el pagament de la taxa que en cada cas fixi
l’ordenança fiscal, amb subjecció a les obligacions i deures que s’estableixen en el
present Reglament. La concessió regular pot ser prorrogada, a petició expressa de la
persona titular, per un únic termini addicional de 25 anys.

A
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5. En qualsevol cas i llevat que el duplicat s’hagi d’expedir per causa imputable a
l’administració, la nova expedició generà les taxes que estableixin les ordenances
fiscals vigents.
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4. Quan s’observin en un títol errades en les dades personals o en qualsevol altra
circumstància es corregiran a instància de la seva persona titular, prèvia la seva
justificació i comprovació. En cas que l’esmena no sigui possible en l’originari,
s’expedirà un duplicat del títol.

A

3. Quan sigui per pèrdua/sostracció, es tramitarà la sol·licitud de la persona
interessada amb informació pública per quinze dies al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i a un dels diaris de premsa escrita, i es farà audiència a les persones
interessades, en cas de ser conegudes. L’expedició del nou títol comportarà la
declaració d’anul·lació de l’originari.

Secció Segona.- Transmissió per causa de mort del dret funerari
Article 24. Transmissió per causa de mort
1. A la defunció de la persona titular del dret funerari la persona beneficiària
designada, les persones hereves testamentàries o les persones amb dret a successió
“ab intestat”, hauran de sol·licitar la transmissió del dret funerari al seu favor,
compareixent davant l’Ajuntament en el termini màxim d’un any, amb el títol
corresponent i els altres documents justificatius per procedir a la transmissió.
2.Transcorregut el termini d’un any de l’òbit de la persona titular del dret funerari sense
haver-ne sol·licitat la transmissió s’entendran caducats els drets de transmissió, i no
s’autoritzarà cap acte en la sepultura sense l’atorgament d’una nova concessió.
Article 25. Formes de transmissió i prelació
La successió es produirà d’acord amb les següents regles de forma i prelació:
a) En favor de la persona beneficiària:
Si la persona titular de la concessió ha designat una persona beneficiària i la
designació és vigent, aquesta persona serà la que se subrogarà en la titularitat en cas
de defunció de la persona titular, llevat que existeixi disposició testamentària que
contradigui de manera expressa aquesta voluntat.
b) Successió testada:

CVE 2018040770
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No s’atorgaran concessions a nom de persones jurídiques, excepte les previstes a
l’article 18 d’aquest Reglament, ni tampoc a societats d’assegurances, de previsió ni
de cap altre tipus similar, ni tan sols en el cas que el seu objecte sigui garantir a les
seves persones afiliades el dret a nínxols o sepultures per al dia de la seva defunció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 23 . Excepcions del dret funerari

B

Les persones titulars de les concessions de dret funerari tenen l’obligació de respectar
les determinacions del present Reglament, i en especial la de mantenir en condicions
adequades de neteja i conservació el nínxol corresponent.

Pàg. 13-23

Article 22. Obligacions de la persona titular de dret funerari

SC2017027NORMA039.docx

Supletòriament, quan no pugui acreditar-se la transmissió per cap de les formes
anteriors per circumstàncies degudament justificades en l’expedient, les persones
posseïdores de títols sobre sepultures que figurin registrades a nom de persones
difuntes podran sol·licitar provisionalment el traspàs al seu favor, sempre que es trobin
en la situació de parentiu prevista a l’article 26.1 d’aquest Reglament. El traspàs
requerirà un procediment d’informació pública per quinze dies al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a un dels diaris de premsa escrita, i es farà audiència a les
persones interessades, en cas de ser conegudes.
Secció Tercera.- Transmissió entre persones vives
Article 26. Supòsits d’admissió de la transmissió
1. S’admet la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes entre
persones vives únicament en favor de parents de la persona titular en línia directa i en
la col·lateral fins al segon grau, ambdues per consanguinitat i també fins al segon grau
per afinitat així com entre persones amb les que hi hagi una situació de convivència
mínima de 2 anys amb llaços afectius.
2. La cessió entre vius es farà mitjançant la signatura dels documents de renúncia i
acceptació que la persona cedent i la persona adquirent del dret hauran de signar
davant del/de la funcionari/ària municipal. La persona cedent haurà de lliurar el títol de
la concessió en l’acte de renúncia, per tal que es pugui emetre un nou títol a favor de
la persona adquirent del dret.
3. No s’admet la cessió per cap títol entre estranys ni en favor de persones jurídiques,
excepte les que poden ser persones titulars del dret funerari segons el que preveu
l’article 18 d’aquest Reglament.
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d) Transmissió a favor de la persona posseïdora:

Data 12-11-2018

En els supòsits de successió testada i intestada, si hi ha vàries persones hereves, els
drets de la concessió, i, per tant, el títol serà estès a favor de només una d’elles,
requerint-se la seva designació per la resta de persones hereves. En cas de no haverhi acord, s’atribuirà la titularitat a la que tingui major proporció en l’herència i en el seu
defecte a la persona hereva supervivent de més edat sempre que aquesta ho accepti, i
si no acceptés s’atorgarà a la que segueixi per edat, i així successivament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En el supòsit de no existir persona beneficiària ni acte d’última voluntat es podrà
acreditar la successió mitjançant l’aportació de l’acta notarial o Resolució judicial de
declaració d’hereus dels quals resulti la persona o persones hereves de la persona
causant titular de la concessió, així com qualsevol altre mitjà de prova admissible en
dret on consti la seva relació i proximitat de parentiu.

B

c) Successió intestada:

A

En cas de no haver-hi persona beneficiària designada, caldrà aportar certificacions de
defunció i d’últimes voluntats de la persona causant, amb l’últim testament, així com
acceptació d’herència i partició de béns, si s’escau. En el cas d’aportar escriptura
d’acceptació i/o partició de béns, no serà necessari lliurar certificat de defunció, ultimes
voluntats i testament si aquesta informació ja consta a la pròpia escriptura.
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Secció Quarta.- Extinció del dret funerari
Article 27. Disposicions generals

b) Per abandonament de les sepultures. S’entendrà que una sepultura ha estat
abandonada quan presenti signes evidents de manca de cura, neteja i conservació i
no s’hagi atès el requeriment municipal per esmenar aquesta situació.
c) Per renúncia de la seva persona titular.

https://bop.diba.cat

a) Per venciment del termini de concessió sense que hagi estat sol·licitada la pròrroga
corresponent i/o pel venciment de la pròrroga, quan s’hagi atorgat.

A

El dret funerari s’extingirà, amb reversió a l’Ajuntament, per les següents causes:

2. En el cas d’extinció per abandonament de la sepultura, s’adreçarà prèviament un
requeriment a la persona titular per tal que esmeni aquesta situació i se li atorgarà un
termini per complir el requeriment. Si no ho fes en el termini atorgat, s’incoarà
expedient per la seva declaració amb notificació personal i audiència a la persona
titular i/o persones interessades que constin a l’Ajuntament en relació a la sepultura.
Es publicarà edicte d’informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
i en un diari d’entre els de més circulació. Transcorregut l’esmentat termini sense que
hagi comparegut cap interessat es declararà la caducitat.
3. Quan la persona interessada renunciï a la concessió, el procediment es limitarà a
prendre raó de la seva renúncia i a retornar, si escau, la quantitat proporcional
corresponent al període no consumit de la concessió. Per calcular el valor del rescat
es tindrà en compte la taxa originària feta efectiva a l’inici de la concessió i es dividirà
pels anys de la seva durada. Es retornarà a la persona interessada l’import
corresponent als anys no consumits. Per establir la durada en cas de sepultures
antigues s’aplicarà la Disposició Transitòria única d’aquest Reglament. Si no fos
possible determinar l’import originari s’aplicarà el que fixi l’ordenança fiscal posterior
més propera en el temps a la data de la concessió o de la primera inhumació, si no es
tingués constància de la data de concessió. Tanmateix, les ordenances fiscals podran
establir subsidiàriament imports mínims concrets de rescat, aplicables en supòsits en
els que no sigui possible aplicar la regla de càlcul establerta. Per admetre una
renúncia, la sepultura ha d’estar lliure de restes.
4. En el cas de defunció de la persona titular sense que hi hagi cap familiar amb dret a
succeir segons el que s’estableix en aquest Reglament, la concessió revertirà
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1. En el cas d’extinció per venciment del termini i/o de la pròrroga, la caducitat es
declararà únicament amb la prèvia audiència a la persona titular.

Data 12-11-2018

Article 28. Procediment de declaració d’extinció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

f) Per destrucció, trasllat del Cementiri o causa de força major no imputable a tercers ni
a l’administració

B

e) Per impagament durant tres anys consecutius de les taxes establertes a les
ordenances fiscals.

Pàg. 15-23

d) Per manca de persona amb dret a succeir a la persona titular.

SC2017027NORMA039.docx

TÍTOL QUART : ORDRE I GOVERN DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 29. Instal·lacions, dependències i serveis del Cementiri
1. Són instal·lacions, dependències i serveis del cementiri les existents en el moment
present o futur que tinguin les característiques i funcions pròpies del servei així com
els requisits del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria i resta de normativa vigent en la matèria.
2. El Cementiri Municipal disposa a l’entrada en vigor d’aquest Reglament de 1.417
nínxols i 36 columbaris.
3. Les instal·lacions complementàries del Cementiri seran les que estableixi la
normativa sobre policia sanitària mortuòria.
Article 30. Ordre i govern interior
L’ordre i govern del Cementiri estan a càrrec de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada, al qual li correspon les funcions establertes a l’article 3 d’aquest
Reglament, així com la facultat per fer-lo complir en tot moment a les persones
usuàries del servei.
Article 31. Horari d’obertura del Cementiri
L’horari d’obertura i tancament del Cementiri s’establirà per Resolució d’Alcaldia i es
farà públic a través dels mitjans d’informació municipal i en lloc visible a l’accés al
Cementiri.
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8. Quan s’hagi declarat la caducitat del dret funerari, les restes, si n’hi hagués, seran
traslladades d’ofici a l’ossera general i la sepultura podrà ser objecte d’una nova
concessió. En els supòsits de caducitat del dret funerari els accessoris i elements de
decoració adossats a les sepultures, estaran a disposició de les persones interessades
durant sis mesos.
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7. Un cop iniciada la incoació d’expedient de declaració de caducitat, per qualsevol de
les causes previstes en aquest Reglament, s’informarà d’aquest fet mitjançant avís
informatiu que s’exhibirà al tauler d’anuncis del Cementiri Municipal.

Data 12-11-2018

6. La caducitat per causes extraordinàries requerirà la prèvia tramitació d’expedient
amb informació pública i notificació individual a totes les persones interessades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. En el cas d’impagament de les taxes establertes a les ordenances fiscals, la
declaració de caducitat requerirà la prèvia audiència a la seva persona titular.

A

directament a l’Ajuntament. Es publicarà edicte d’informació pública al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, i en un diari d’entre els de més circulació. Transcorregut
l’esmentat termini sense que hagi comparegut cap persona interessada es declararà la
caducitat.

1. No es permet l'entrada al Cementiri de cap classe d'animal, a excepció de gossos
pigall per invidents, que restaran sotmesos a la seva normativa especifica.

B

Article 32. Respecte i recolliment
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Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols guardaran el degut respecte a les
persones, al recinte i a la convivència en general. La persona titular del dret funerari és
responsable de vetllar perquè cap inscripció, imatge o objecte pugui vulnerar aquests
sentiments.
Article 34. Lapides, plaques i altres elements ornamentals
1. Tindran la consideració d’ornaments les làpides, revestiments laterals, marcs i
vidres o plaques que es col·loquin com a guarniment de les sepultures.
2. La col·locació, canvi i reparació d’ornaments requerirà permís de l'Ajuntament, i
haurà de ser sol·licitat a instància de la persona titular del dret funerari. Les làpides i
ornaments dels nínxols han de subministrats per la persona interessada. Les plaques
dels columbaris les subministra l’Ajuntament d’acord amb el model genèric establert.
La col·locació de les làpides, plaques i ornaments es durà a terme en la forma que
l’Ajuntament disposi, previ pagament dels drets que estableixi l’ordenança fiscal
corresponent.
3. No es permetrà la col·locació de làpides desproporcionades, ni que continguin
elements gràfics o escrits que puguin atemptar contra els valors de convivència i de
respecte.
4. No s’autoritzarà ornamentació que, pel seu pes o les seves mides, pugui danyar les
estructures, dificultar els serveis funeraris o envair una altra sepultura.
5. En els nínxols que no tinguin làpida, l’Ajuntament inscriurà les inicials de l'ultima
persona inhumada.
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Article 33. Epitafis i símbols
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5. No s'autoritza la venda ambulant a l'interior del cementiri, ni es concediran parades
ni autoritzacions pel comerç o publicitat, encara que fossin d'objectes destinats a la
seva decoració i ornamentació, sense perjudici que es puguin atorgar llicencies a
aquests efectes en les proximitats del recinte.

Data 12-11-2018

4. S’impedirà l'entrada al Cementiri a tota persona o grup que, pels seus actes,
comportaments o altres motius ostensibles, pugui pertorbar la tranquil·litat del recinte o
alterar les normes de respecte inherents a aquest lloc. En especial es prohibeix
consumir menjar o begudes dins del Cementiri.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Es prohibeix instal·lar o retirar elements fixes de les sepultures sense la
corresponent autorització.

A

2. Tampoc s'hi permetrà l’accés de vehicles, llevat que disposin d’autorització. En tot
cas, les persones propietàries d'aquests vehicles seran responsables dels
desperfectes produïts a les vies i instal·lacions del Cementiri, i estaran obligades a la
immediata reparació o, si s'escau, indemnització dels danys causats.

7. Els elements decoratius inservibles i les restes de flors s’han de dipositar als llocs
habilitats a l’efecte.

B

6. L’Ajuntament posarà a disposició de les persones usuàries recanvis de claus de
tancament dels vidres dels nínxols, previ pagament de la taxa corresponent.
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8. L’Ajuntament podrà retirar tots aquells elements que suposin un risc de caiguda o de
trencadissa, així com aquelles ornamentacions que vulnerin el que estableix aquest
Reglament.

2. L'Ajuntament podrà retirar, per compte de la persona titular, tots aquells elements
que puguin caure o trencar-se i que representin algun tipus de perill, així com aquelles
ornamentacions que no compleixin les determinacions d’aquest Reglament.
3. Els elements decoratius inservibles i les restes de flors s'abocaran als llocs habilitats
a l'efecte.
4. La funció municipal de manteniment i neteja del recinte del Cementiri i de les seves
instal·lacions no inclou la de les sepultures atorgades en concessió, que han de ser
netejades i conservades per la pròpia persona titular.
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1. La neteja de les sepultures i dels objectes i instal·lacions correspondrà a les
persones titulars del dret funerari.

Pàg. 18-23

Article 36. Neteja i manteniment de sepultures

CVE 2018040770

L'Ajuntament no serà responsable dels robatoris o els danys que es puguin produir a
les sepultures, tot i que vetllarà per evitar que aquests fets es puguin produir.

A

Article 35. Responsabilitat municipal

2. El Registre General de Sepultures, en el marc de la normativa de protecció de
dades de caràcter personal, inclourà els Llibres-registre següents:
a. Llibre-Registre general de sepultures
b. Llibre-Registre d'inhumacions.
c. Llibre-Registre d'exhumacions i trasllats.
d. Llibre-Registre de queixes i suggeriments
2. El Llibre general de registres de sepultures, sobre cadascuna d'aquestes, les dades
següents:
a. Identificació de la sepultura, amb indicació del nombre de departaments que conté.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.L’Ajuntament disposarà d’un Registre General de sepultures i de les operacions que
s’hi facin, en compliment del que preveu l’article 46 del Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria.

Data 12-11-2018

Article 37. Registre públic del Cementiri

b. Referència complerta de l'acord d'atorgament del dret funerari.

d. Nom, cognoms, domicili, NIF i telèfon de la persona beneficiaria designada, si
escau, per la persona titular.

B

c. Nom, cognoms, domicili, NIF i telèfon de la persona titular de la sepultura.
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e. Successives transmissions per actes inter vivos o mortis causa.
f. Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom,
cognoms, sexe i data de les actuacions.

4. El Llibre-Registre de suggeriments i queixes contindrà les propostes de millores del
Servei i les denúncies de qualsevol incompliment d’aquest Reglament i/o de qualsevol
incidència en el recinte del Cementiri Municipal.
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3. Els Llibres-registres d’inhumacions i d’exhumacions i trasllats contindran
respectivament, les anotacions de totes les inhumacions i exhumacions practicades,
amb indicació de la identificació de les restes i la sepultura corresponent.

A

g. Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura.

1. Constitueixen infraccions administratives a aquest Reglament els actes o omissions
que contravinguin les prescripcions que s'hi estableixen.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2.1. Són infraccions lleus:
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Article 38. Infraccions

Pàg. 19-23

TÍTOL CINQUÈ: RÈGIM SANCIONADOR

d) Les simples irregularitats en el compliment d'aquest Reglament que no ocasionin
perjudicis directes per a la salut publica o per al domini públic, i que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.
2.2. Són infraccions greus:
a) Dur a terme qualsevol acte de deteriorament de béns que generi danys, la reparació
dels quals suposi una valoració de quantia inferior a 1000 euros, causats al patrimoni
municipal, ja sigui a les infraestructures, instal·lacions o elements tant del servei públic
com l’espai públic del Cementiri.
b) Entrar al recinte amb animals, excepte els gossos pigall que acompanyin persones
invidents.
c) Consumir menjars o begudes dintre del Cementiri Municipal.
d) Accedir a l’interior del recinte del Cementiri amb vehicles sense gaudir de la
corresponent llicència o autorització.
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c) Obtenir imatges, fotografies, filmacions, dibuixos o altres de vistes parcials o
generals del Cementiri amb fins lucratius sense la preceptiva autorització.

B

b) Pertorbar de forma lleu la convivència o la tranquil·litat del recinte amb crits, cants o
altres expressions que afectin l’ambient de recolliment i respecte que ha d’imperar dins
de l’espai del servei públic de Cementiri.

Data 12-11-2018

a) Dipositar rams i corones envaint espais d’altres sepultures colindants.
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e) Realitzar qualsevol tipus de venda dins del Cementiri.
f) Dur a terme obres i/o instal·lació d’elements d’ornament sense disposar de llicència
vigent.

b) Cedir títols de dret funerari per qualsevol forma sense disposar d’autorització.
c) Pertorbar la convivència dins el recinte del Cementiri o a l’exercici dels drets legítims
de les altres persones, a traves d’actes, conductes o exhibició de símbols que suposin
discriminació racial, sexual, o ideològica.
d) Reincidir en infraccions greus. S’entendrà que es dona aquesta circumstància quan
l'infractor hagi estat sancionat, per resolució que posi fi a la via administrativa, per la
comissió de 2 o mes infraccions greus durant els darrers 12 mesos.
3.Quan les infraccions siguin sancionables en virtut de la normativa sanitària general o
l’específica de policia sanitària mortuòria, s’aplicaran prioritàriament aquestes
normatives.
4. En el supòsit que les infraccions puguin ser constitutives de delicte, l'Ajuntament ho
posarà en coneixement de la jurisdicció competent i s’abstindrà de continuar el
procediment sancionador fins que hi hagi sentència ferma o hagi finalitzat a tots els
efectes el procediment judicial. Si la sentència no aprecia la comissió de delicte, es
podrà seguir el procediment sancionador en via administrativa.
Article 39. Persones responsables
1. Son responsables de les infraccions administratives previstes en aquest Reglament
les persones que hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol.
2. En les infraccions relatives a actes subjectes a llicencia, que es produeixin sense
disposar-ne o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les
persones que realitzin els actes i també els persona titulars del dret funerari sobre la
sepultura.
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Pàg. 20-23
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a) Dur a terme qualsevol acte de deteriorament de béns que generi danys, la reparació
dels quals suposi una valoració de quantia superior a 1000 euros, causats al patrimoni
municipal, ja sigui a les infraestructures, instal·lacions o elements tant del servei públic
com l’espai públic del Cementiri.

Data 12-11-2018

2.3. Són infraccions molt greus:
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i) Reincidir en infraccions lleus. S’entendrà que es dona aquesta circumstància quan
l'infractor hagi estat sancionat, per resolució que posi fi a la via administrativa, per la
comissió de 2 o mes infraccions lleus durant els darrers 12 mesos.

B

h) Posar làpides, epitafis, emblemes i símbols que atemptin contra el respecte general
al recinte.

A

g) Incomplir el deure de neteja i conservació de les sepultures.
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Article 40. Sancions

a) Les infraccions lleus, amb multa de fins a 750 euros.

A

1. Les infraccions tipificades en aquest Reglament es sancionaran, a l’emparament del
que preveu l’article 141 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local,
de la forma següent:

c) El grau de participació en el fet.
d) La capacitat econòmica de la persona infractora.
e) El benefici derivat de l’activitat infractora.
3. Les sancions que s’imposin podran ser objecte de reduccions d’acord amb el que
preveu la legislació de procediment administratiu comú i de règim jurídic de les
administracions públiques, fins a un màxim a un 40% si s’acompleixen les condicions
establertes per la citada legislació.
4. La sanció imposada serà independent de la indemnització a l’Ajuntament pels danys
i perjudicis ocasionats al domini públic, que s’exigirà per via de rescabalament.
5.Les infraccions en matèria de sanitat, de policia sanitària i mortuòria o en matèria de
patrimoni, es sancionaran de conformitat amb el que prevegin les normatives vigents
aplicables.
Article 41. Òrgans competents
L’òrgan competent per a la imposició de les sancions és l’Alcaldia, sense perjudici de
la delegació corresponent. Ho és també per a imposar sancions fins al límit que
estableix l’article 56 del Reglament de Policia sanitària mortuòria en relació a les
infraccions de la citada norma Reglamentària.
Article 42. Procediment
Les sancions s’aplicaran amb la prèvia instrucció del procediment sancionador ordinari
o simplificat, de conformitat amb el que preveu la legislació de procediment
administratiu comú i de règim jurídic de les administracions públiques.

Pàg. 21-23
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b) La intencionalitat de la persona infractora i la reincidència.

Data 12-11-2018

a) La naturalesa dels perjudicis causats.
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2. Per determinar la quantia de la sanció es tindran en compte els principis generals de
la potestat sancionadora establerts a la normativa de règim jurídic de les
administracions públiques, i en especial, les següents circumstàncies
atenuants/agreujants de la responsabilitat:

B

c) Les infraccions molt greus, amb multa de fins a 3000 euros.
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b) Les infraccions greus, amb multa de fins a 1.500 euros.
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Article 43. Prescripció
Seran d’aplicació a les infraccions establertes en el present Reglament els terminis de
prescripció general del dret sancionador.

Tercera
Les disposicions d’aquest Reglament que fan referència a mitjans electrònics seran
aplicables quan l’Ajuntament estableixi els procediments per la seva efectivitat.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els drets funeraris atorgats amb anterioritat a l'entrada en vigor del present Reglament
s'entendran finalitzats en els següents terminis:
- Pel que fa als atorgats abans del dia 3 de desembre de 1988, data d'entrada en vigor
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni
dels ens locals, en el termini de 99 anys, a comptar des de la data d’atorgament de la
concessió o de la primera inhumació si es desconeix aquesta data. Les successives
transmissions restaran el temps fins el compliment d'aquest termini màxim de 99 anys.
També els serà d’aplicació aquest Reglament quant a la seva transmissió i extinció.
- Pel que fa als atorgats a partir del dia 4 de desembre de 1988, en el termini de 50
anys, a comptar des de la data d’atorgament de la concessió o de la primera
inhumació si es desconeix aquesta data. Les successives transmissions restaran el
temps fins el compliment d'aquest termini màxim de 50 anys. També els serà
d’aplicació aquest Reglament quant a la seva transmissió i extinció.
Segona
Els títols de sepultures que a l’entrada en vigor d’aquest Reglament estiguin a nom de
més d’una persona o a nom de persones jurídiques diferents de les previstes a l’article
18 d’aquest Reglament, s’hauran de regularitzar amb motiu de la primera modificació
que es produeixi, sigui per inhumació, canvi de titularitat o exhumació, sense perjudici
que transcorreguts tres anys de l’entrada en vigor, l’Ajuntament podrà requerir d’ofici la
regularització de les que restin pendents.
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Els preceptes d’aquest Reglament que, per raons sistemàtiques, reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què s’hi facin remissions,
s'entendrà que són automàticament inaplicables, modificats i/o substituïts, amb el
mateix sentit i abast en el moment en què es produeixin canvis en la citada legislació.

Data 12-11-2018

Segona

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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 estatal i
autonòmica que sigui d'aplicació. La legislació civil serà d’aplicació supletòria.

B

Primera

A

DISPOSICIONS ADDICIONALS
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Primera
Les persones titulars de drets funeraris en el Cementiri Municipal resten obligades al
pagament de les taxes de conservació establertes a la corresponent Ordenança Fiscal.
Segona
Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent que s'hagi publicat íntegrament el
seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini
previst a l'article 65.2 de la Llei reguladora de les Bases del Regim Local, tot
continuant en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació, sense perjudici
de l’adaptació normativa prevista a l’article 130 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.”
L’alcalde,
Gil Ariso Planas
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B

Sant Joan de Vilatorrada, 5 de novembre de 2018

Pàg. 23-23

DISPOSICIONS FINALS
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No s’autoritzen làpides executades de forma unitària sobre dos o més nínxols, però les
existents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament es podran seguir mantenint mentre
les concessions siguin vigents. Quan una de les concessions deixi de ser-ho per
qualsevol causa, caldrà que cada nínxol tingui la seva corresponent làpida individual.
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Quarta

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les persones que a l’entrada en vigor d’aquest Reglament siguin persones titulars de
dret funerari sobre més d’una sepultura, sempre que siguin persones físiques o entitats
previstes a l’article 18 d’aquest Reglament, podran seguir mantenint aquest dret fins a
la fi de la seva concessió, però només podran transmetre i/o establir beneficiari per a
una de les sepultures. Les altres hauran de revertir a l’Ajuntament a la mort de la
persona titular o dissolució de l’entitat. En cas d’una persona hereva única de la
persona titular, aquest haurà de fer opció per una de les sepultures per tal que les
altres les recuperi l’Ajuntament.

A

Tercera
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