Núm.10.- REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’ALFORJA.

AJUNTAMENT D’ALFORJA
Cementiri
CAPÍTOL I
Disposicions Generals
Art. 1r.
1.
La gestió directa del Cementiri municipal, la realitza l’Ajuntament d’Alforja d’acord
amb les disposicions estatals i autonòmiques aplicables i a les normes d’aquest reglament
2.
Correspondrà la Junta de Govern Local la facultat de resoldre els expedients sobre la
titularitat i ús dels drets funeraris i l’autorització dels corresponents títols i totes llurs incidències, així
com la presa de les altres decisions que aquest reglament li atribueixi.

Art. 2r. Les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats i, en general, tota
activitat referida a cadàvers i restes, serà d’exclusiva competència de la Regidoria-Delegada de
Serveis Públics i la Junta de Govern Local
Art. 3r. No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri, en esglésies,
capelles i qualsevol monument funerari, religiós o artístic, sense l’autorització expressa de les
autoritats competents.
Art. 4t. El cementiri obrirà al públic els primers diumenges de cada mes de 11 hores a les
14hores.
Art. 5è. Els visitants del cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte i a tal
efecte no es permetrà cap acte que, directament o indirectament, en suposi profanació, donant-ne
compte a l’autoritat competent per a la sanció que procedís.

CAPÍTOL II
Secció I
Del Dret Funerari
Art. 6è. El dret funerari sobre l’ús de sepultures neix per l’acte de concessió i el pagament de la
taxa establerta en la corresponent Ordenança fiscal. La concessió de l’ús de sepultures atorga el dret
al dipòsit de cadàvers i restes.

Art. 7è.
1. Als efectes d’aquest reglament s’entén per:
a)
Nínxol: sepultura practicada en un mur
b)
Panteó: sepultura funerària monumental.
c)
Cadàver: cos humà durant els cinc primers dies següents a la mort real
d)
Restes: cos humà posterior als cinc anys de la mort real
e)
Inhumació: enterrament
f)
Exhumació: desenterrament
2. Les sepultures poden ser de dos tipus pel que atany al seu règim d’ús:
a)
vitalícies: mentre duri la vida del sol·licitant
b)
a lloguer: quan es cedeix l’ús de la sepultura per un període determinat de temps,
podent ésser a la vegada adjudicades en caràcter temporal per un període màxim de 50 anys, o en
caràcter provisional pel temps indispensable per a què es pugui realitzar la inhumació en la
sepultura desitjada. (adaptar-ho a lo que em concedit en Junta de Govern)
Art. 8è. La Junta de Govern Local reconeixerà a favor de particulars el dret d’usar una
determinada sepultura, per a la inhumació del titular en el seu dia, o qualsevol altre que el mateix
titular autoritzi
Art. 9è. El dret funerari, es limita, a l’ús de les corresponents construccions i queda subjecte a
les regulacions d’aquest reglament i a les seves modificacions.
Art. 10è. El dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit per mitjà de la
inscripció en el Llibre Registre del Cementiri i, per l’expedició del títol nominatiu per cada sepultura.
Art. 11è. El Llibre Registre del Cementiri de sepultures, contindrà, referent a cadascuna d’elles,
les dades següents:
a)
identificació de la sepultura
b)
data de la concessió
c)
nom, cognoms i domicili del titular de la sepultura
d)
nom, cognoms i domicili del beneficiari designat, en el seu cas, pel titular
e)
successives transmissions per actes intervius o mortis causa
f)
inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, cognoms,
sexe i data de les actuacions
g)
limitacions, prohibicions i clausura
h)
venciments i pagaments de drets i taxes
i)
qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o el seu conjunt
Art. 12è. El títol nominatiu del dret funerari contindrà les dades següents.
a)
identificació de la sepultura
b)
drets inicials satisfets
c)
data de l’adjudicació, caràcter d’aquesta i nombre de departaments que consta; per a
les parcel·les, la de l’alta de les obres de construcció de la sepultura

d)
nom i cognoms del seu titular
e)
designació del beneficiari “mortis causa”, si el titular no interessés el secret de
nomenament
f)
nom, cognom i sexe de les persones, els cadàvers de les quals, o les restes, es
refereixin les inhumacions, exhumacions i trasllats i data de tals operacions
g)
limitacions, prohibicions i clausura si s’escau
h)
declaració, en el seu cas, de la provisionalitat sense perjudici de tercer millor dret del
títol expedit
i)
nom d’usufructuari si procedís.
Art. 13è. El títol nominatiu del dret funerari a lloguer contindrà els apartats a), c), d), i f), a més
de les anualitats satisfetes, el seu venciment i successives renovacions.
Art. 14è. El dret funerari es registrarà:
a)
a nom personal i individual, que serà del propi peticionari.
b)
a nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com
a tals per l’Administració, per a ús exclusiu dels seus membres i dels asilats i acollits.
c)
a nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constituïdes, per a ús exclusiu
dels seus membres o empleats
d)
a nom d’ambdós cònjuges en el moment de la primera adquisició
Art. 15è. En cap cas no podrà registrar-se el dret funerari a nom de Societats d’Assegurances,
de Previsió o qualsevol altre similar que, exclusivament com a complement d’altres riscs, garanteixen
als seus afiliats el dret a sepultures per al dia del seu òbit. Les societats esmentades només podran
obligar-se a proporcionar a l’assegurat el capital necessari per a obtenir-la.
Art. 16è La concessió d’ús sobre sepultures podrà ser de caràcter vitalici o de lloguer
Art. 17è.
1.- Les concessions d’ús sobre sepultures de caràcter vitalici s’atorgaran solament a les
persones físiques per vida del titular o titulars en els casos que es contemplen en els apartats a) i d)
de l’art. 14è d’aquest reglament i, les de lloguer per un període mínim de dos anys o cinc anys si la
defunció hagués esdevingut per malaltia infecciosa.
2.- Les concessions a favor de les comunitats i entitats que es contemplen en els apartats b) i c)
de l’art. 14 d’aquest reglament, s’atorgaran per un període de 99 anys.
Art. 18è.
1.- Expirada la concessió de caràcter vitalici per mort del titular o titulars, s’estarà al que
s’estableixi en l’art. 24è d’aquest reglament.
Art. 19è.
1.-Abans de finir el període d’adjudicació per lloguer, podrà atorgar-se una pròrroga a petició
del titular o dels hereus a causahavents, o de qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu
amb aquella o aquelles, les restes de les quals estiguin inhumades en la sepultura de que es tracti.

2. Cadascuna de les pròrrogues tindrà una durada no inferior a un any, ni superior a deu, amb
un màxim total de 20 anys.
Art. 20è. L’adjudicació per lloguer podrà ser adquirida amb caràcter vitalici pel titular de la
sepultura mitjançant el pagament de la quantitat establerta en la tarifa, amb reducció de les
anualitats satisfetes en concepte de cànon i no vençudes, sempre que ho permetin les disponibilitats
del cementiri.
Art. 21è.
1.En els casos d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en una sepultura, a causa de no haver
transcorregut el període mínim de dos anys o de cinc anys des del darrer enterrament que s’hi hagi
efectuat l’Ajuntament facilitarà dins el mateix Cementiri, uns nínxols de concessió de lloguer
provisional, pel temps indispensable fins que sigui possible el trasllat del cadàver a la sepultura on
originàriament s’hauria inhumat en el cas de no existir d’impediment esmentat. El cost del trasllat
serà a càrrec de l’interessat i es cobrarà per endavant.

Secció II
Concessió del Dret Funerari
Art. 22è. El titular del dret funerari, en qualsevol moment podrà designar un beneficiari de la
sepultura per a després de la seva mort, i amb aquesta finalitat compareixerà davant de la Junta de
Govern Local i subscriurà l’acta oportuna on es consignaran les dades de la sepultura, nom, cognoms,
i domicili del beneficiari i data del document. En la mateixa acta també podrà designar un beneficiari
substitut per al cas de premoriència d’aquell. Podrà substituir-se la compareixença amb un
document notarial.
Art. 23è. En el cas de drets funeraris adquirits a nom d’uns cònjuges, el supervivent s’entendrà
beneficiari-titular del que mori abans. Aquest supervivent, al seu torn, podrà nomenar un nou
beneficiari, si no ho haguessin fet conjuntament amb anterioritat per a després de l’òbit d’ambdós.
Art. 24è.
1.A la mort del titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus testamentaris o
aquells a qui correspongui “ab-intestat” estaran obligats a traspassar-lo a favor propi compareixent
davant la Junta de Govern Local amb el títol corresponent i els restants documents justificatius de la
transmissió.
2.Quan el titular del dret funerari sigui enterrat en el Cementiri municipal en la seva pròpia
sepultura, es retindrà el títol del dret per part de la Regidoria-Delegada de Serveis Públics per un
termini de temps de 3 mesos per tal que es pugui aportar pels possibles hereus la documentació
necessària per a procedir al traspàs de la concessió.
Transcorregut aquest termini es traspassarà el títol a favor del beneficiari que figuri en el
mateix en cas que així hi consti.
3.Transcorregut el termini d’un any de l’òbit del titular del dret funerari sense haver-se’n
sol·licitat la transmissió, s’incorrerà en les limitacions següents: no autorització de trasllat de restes;

no concessió de lloguers provisionals; així com en els possibles perjudicis derivats de l’atorgament a
favor de tercer, d’un posterior títol provisori i subsegüent anul·lació anterior. (com es desencallà
aquest procès)
Art. 25è. Quan el titular d’un dret funerari hagués designat beneficiari, justificada per aquest la
defunció del titular i identificada la seva personalitat, s’executarà la transmissió, amb lliurement de
nou títol i la seva consignació en el Llibre-Registre General.
Art. 26è. S’entendrà que no existeix beneficiari designat quan aquest hagués finat amb
anterioritat al titular car en el cas d’haver ocorregut l’òbit del beneficiari amb posterioritat, el dret
adquirit es deferirà a favor dels seus hereus en la forma que s’estableix en els articles següents.
Art. 27è. A falta d’aquest segon beneficiari, si del certificat de darreres voluntats en resultés
l’existència de testament, s’obrirà la successió testamentària i d’acord amb les disposicions del
testador es durà a terme la transmissió a favor de l’hereu legatari designat.

Secció III
Transmissió “inter-vivos”
Art. 28è.
1.S’estimarà vàlida la cessió del dret funerari a títol gratuït sobre les sepultures de propietat
municipal, per actes “inter-vivos” a favor de parents del titular amb línia directa i col·lateral fins al
quart grau, ambdues per consanguinitat i fins al segon grau per afinitat i de cònjuges i de persones
que acreditin llaços afectius i de convivència mínima de 5 anys amb el titular immediatament
anterior a la transmissió, i les que es defereixin a favor d’hospitals, entitats benèfiques o religioses
amb personalitat jurídica segons les Lleis, havent-se de liquidar les taxes fiscals fixades en
l’ordenança corresponent.
Fora d’aquests casos no es permetrà la cessió o transmissió del dret, que sols podrà rescatar
l’Ajuntament amb els preus que anualment fixi l’acord amb l’ordenança fiscal corresponent.
Art. 29è.
1.Les sepultures que no continguin cadàvers, ni restes, podran ésser retrocedides pels seus
titulars a l’Ajuntament sempre que no la posseeixin amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats
que per a cada cas assenyala l’Ordenança Fiscal.
2.En el cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a càrrec del titular, o
d’ofici per l’Administració, que les col·locarà en els llocs destinats a l’efecte.
Secció IV
Modificació del dret funerari
Art. 30è. La transmissió, rectificació, modificació o alteració del dret funerari, serà declarada a
sol·licitud de l’interessat o d’ofici en expedient administratiu, en el qual es practicarà la prova i

s’aportarà la documentació necessària per justificar els seus extrems i el títol del dret funerari,
excepte en el cas de pèrdua, sense que sigui obstacle per al desenvolupament de l’expedient la
negativa de lliurament del títol quan l’instant de l’expedient no en sigui posseïdor.
Art. 31è. Durant la tramitació d’un expedient de traspàs, serà discrecional la suspensió de les
operacions de sepultura, ateses les circumstàncies de cada cas, suspensió que restarà sense efecte
en expedir-se el nou títol. Malgrat la suspensió decretada es podran autoritzar les operacions de
caràcter urgent deixant-ne constància en l’expedient.
Art. 32è.
1.Quan per l’ús o qualsevol altre motiu, un títol sofrís deteriorament, es podà canviar per un
altre d’igual a nom del mateix titular, previ pagament de la taxa corresponent
2.La sostracció o pèrdua d’un títol donarà dret a l’expedició d’un duplicat a favor del titular,
previ pagament de la taxa corresponent
Art. 33è. Els errors de noms, cognoms, o qualsevol altre en els títols, es corregiran a instància
del titular, prèvia justificació i comprovació.

Art. 34è. Podrà ser declarada la caducitat i revertirà en tal cas a l’Ajuntament el dret funerari,
en els casos següents:
a)
Per abandó de la sepultura, considerant-ne com a tal el transcurs de tres anys
d’ençà del darrer pagament dels drets de conservació
b)
Per termini del dret funerari temporal
c)
Per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, en les sepultures
adjudicades a terminis
d)
Per haver transcorregut el període d’adjudicació i les pròrrogues, si s’escau,
quan es tracti de concessions a lloguer.
Art. 35è. L’expedient administratiu de caducitat s’executarà de la manera següent:
a)
en el supòsit a) de l’article anterior l’expedient contindrà la citació del titular al
domicili del qual sigui conegut, o si és desconegut, publicitat de l’expedient mitjançant edicte en el
Butlletí Oficial de la Província, concedint un termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, hereus o
afavorits, puguin al·legar el seu dret. Transcorregut el qual es declararà la caducitat.
b)
En els altres supòsits de l’article anterior, l’expedient administratiu de caducitat es
limitarà a la citació del titular, concedint-li un termini de vuit dies per posar-se al corrent de
pagament o per sol·licitar la pròrroga, transcorreguts els quals sense que ho efectuï, es traslladaran
les restes a l’ossera general
CAPÍTOL III
De les inhumacions, exhumacions i trasllats
Art. 36è. Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les
disposicions de caràcter higiènico-sanitàries 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”.
Art.37è.
1.Cap cadàver no serà inhumat abans de les vint-i-quatre hores del seu traspàs.
Art. 38è. Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes,
podrà efectuar-se en el mateix acte de la reducció de les despulles. Solament a petició expressa del
titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l’acte d’enterrament, i serà presenciada pel titular o
persona a qui delegui.
Art. 39è. El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura no estarà limitat per altra
causa, que la de la seva capacitat respectiva, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de
les anteriorment efectuades, llevat que el titular, en establir-se tal dret o en qualsevol moment
posterior el limiti voluntàriament i expressa, en forma fefaent quan a nombre d’inhumacions
Art. 40è.
1.El despatx d’una inhumació requerirà la presentació dels documents següents:
a) títol nominatiu de la sepultura
b) autorització del Jutge de Districte o del que fos competent en els casos diferents de la mort
natural
2. En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona del nom al qual s’hagués estès el
títol.
3. Si aquest resultés haver mort, o no es pogués identificar, s’autoritzarà la inhumació i un
efectuada es requerirà als posseïdors perquè instin el traspàs a favor del qui tingui dret. Igual tràmit
se seguirà quan es tracti de l’enterrament del titular.
Art. 41è. La inhumació es despatxarà en les Oficines Municipals, inscribint-se en el Llibre
Registre del Cementiri
Art. 42è. El dret del titular a l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en aquest
reglament, serà garantit en tot moment per l’Ajuntament.
El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o estranys s’entendrà deferida
vàlidament, amb presumpció “juris et de jure” pel sol fet de la presentació del títol i identificant-se
adecuadament
Art. 43è.
1.Quan el títol fos estès a nom d’una Comunitat religiosa o hospitalària, la inhumació exigirà la
certificació similar acreditativa que el cadàver correspon a un membre de la Comunitat o a un dels
asilats acollits.
2. Si ho fos a nom de Societat, Associació o Fundació legalment constituïda, tota inhumació
exigirà la certificació similar acreditativa de pertànyer el cadàver a un membre o empleat d’aquella.
Art. 44è. Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a)
quan sigui el propietari titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua del títol

b)
quan s’hagi d’inhumar el propi titular, s’autoritzarà la seva inhumació sense
presentació del títol a qualsevol persona que comparegui, sigui o no familiar
c)
quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que tinguin raó
a succeir en el dret funerari.
En tots aquests supòsits es requerirà la prèvia presentació de la sol·licitud, instant el duplicat
per pèrdua
Art. 45è.
1.L’exhumació d’un cadàver o d’unes restes per a la reinhumar-lo fora del recinte, requerirà la
sol·licitud del titular del dret funerari i el transcurs dels terminis assenyalats en aquest reglament des
de la inhumació darrera.
2.Caldrà la presència del titular sanitari competent en ordre legal, per a aquestes actuacions
Art. 46è. S’exceptuaran del requisit de termini les exhumacions següents:
a)
les decretades per resolució judicial, que es duran a efecte en virtut del manament
corresponent, i
b)
les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment de
l’exhumació.
Art. 47è.
1.El trasllat d’un cadàver o d’unes restes d’una sepultura a una altra del mateix cementiri,
exigirà el consentiment dels titulars d’ambdós drets i caldrà que es tinguin en compte els transcursos
dels terminis establerts en aquest reglament
2.Serà indispensable la presència del titular sanitari competent en ordre legal, per a aquestes
actuacions.
Art. 48è. Quan es sol.liciti el trasllat d’un cadàver o unes restes dipositades en una sepultura,
el títol del dret funerari de la qual figuri a nom de persona finada, perquè pugui ser autoritzat
s’haurà de sol·licitar prèviament el traspàs, a favor del nou titular.
Art. 49è.
1.Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre fora del terme municipal, caldrà
que s’acompanyi l’autorització de la Direcció General de Promoció de la Salut de la Generalitat o
organisme que tingui encomanades aquestes funcions, i els documents que acreditin el compliment
dels restants requisits exigits per les disposicions vigents.
2.L’exhumació d’un cadàver per ordre judicial s’autoritzarà per l’Alcalde o Regidor-Delegat a la
vista del manament del Jutge que així ho disposi.
3.Igual autorització es concedirà quan l’exhumació procedeixi per reconeixement d’un cadàver
disposat pel Tribunal que intervingui en un procés canònic.
Art. 50è.
1.Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures particulars que continguin cadàvers o
restes, hom els traslladarà a nínxols d’autorització temporal, sempre que no s’hi oposin les
disposicions referents a exhumació, devengant proporcionalment els drets assenyalats en el
reglament i seran retornats a llurs primitives sepultures una vegada acabades les obres.

2. Salvant el cas anterior, i el de reparacions generals del cementiri, l’obertura d’una sepultura
exigirà sempre l’obertura d’un expedient justificant els motius i, l’autorització expressa de l’Alcalde i
Regidor-Delegat, es comunicarà (sempre que sigui possible al titular)
CAPÍTOL IV
Del simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments funeraris.
Art. 51è. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols, podran transcriure’s en qualsevol
idioma, salvant-se el respecte degut al recinte, fent responsable al titular de qualsevol inscripció que
pugui lesionar drets de tercers.
Art. 52è. No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior del cementiri, ni es concediran
parades ni autoritzacions per al comerç o propaganda encara que fossin d’objectes adequats a la
seva decoració i ornamentació.
Art. 53è. L’Ajuntament no serà responsable dels robatoris o desperfectes que puguin produirse en les sepultures i en els objectes que s’hi dipositin.
Art. 54è. L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes generals del
cementiri, requerirà una autorització prèvia.
CAPÍTOL V
De les construccions funeràries i de la neteja del cementiri.
Secció I
Sepultures de construcció municipal
Art. 55è.
1.L’Ajuntament construirà i atorgarà dret funerari sobre elles en els casos d’inhumacions i
trasllat de restes.
2.Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i numerades
correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar el número.
Art. 56è. Les obres que el particular sol·licités de reforma, decoració, reparació, conservació o
accessoris en les sepultures de construcció municipal, necessitarà l’autorització municipal.
Art. 57è.
1.S’autoritzarà la col·locació d’elements que comprenguin dues o més sepultures o convertir
dos o més nínxols en una sepultura aparent, mitjançant la col·locació d’una làpida comuna.
2.La concessió del permís exigirà l’acceptació prèvia de la servitud permanent per raó de
l’element decoratiu sobre la seva sepultura. En cap cas la unificació a què es refereix aquest article
no donarà dret a canviar els títols funeraris per un de sol que comprengui totes les sepultures.

Secció II
Disposicions comunes
Art. 58è. La realització de tota classe d’obres dins el recinte del Cementiri requerirà
l’observança per part dels contractistes executors de les normes següents:
a)
els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar dins el
recinte
b)
la preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se en els llocs que es
designin, amb la protecció que en cada cas es consideri necessària.
c)
Els dipòsits de materials, eines, terra o aigua, se situaran en punts que no dificultin la
circulació o el pas de la via pública.
d)
Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció,
es col·locaran de manera que no malmenin les plantes o les sepultures adjacents;
e)
Les eines mòbils destinades a la construcció, s’hauran de desar diàriament en coberts
o dipòsits per a la seva millor conservació i ordre en el recinte
f)
Un cop acabada l’obra, els contractistes executors hauran de procedir a la neteja del
lloc de la construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus de materials. Sense aquest
requisit no s’autoritzarà l’alta.
Art. 59è. La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant dels sepultures se subjectarà a
les següents normes:
1.L’amplada màxima del terreny que podran ocupar els parterres i testos serà de 0,30 metres
de llarg a llarg de la façana de la sepultura.
2.Només es podran construir parterres en els llocs on el terra no estigui pavimentat; altrament
només es podran col·locar testos, sempre que ornamentin sepultures que estiguin a flor de terra.

Art. 60è.
1.La cura de les sepultures podrà realitzar-se pels titulars o persones delegades per ells.
2.Acabada la neteja d’una sepultura s’hauran de dipositar en els llocs designats per restes de
flors o altres objectes inservibles.
DISPOSICIÒ TRANSITÒRIA
Única Queden derogades les disposicions municipals anteriors que contradiguin el que
s’estableix en aquest reglament.

