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Núm. 11112 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 

Anunci  sobre  aprovació  definitiva  d’una modificació  del Reglament  del 

cementiri  

 

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 20 de 
maig de 2010, va aprovar definitivament una modificació del 
Reglament del cementiri d’Olot; alhora que va acordar publicar 
aquestes modificacions en el marc de la publicació íntegra d’una 
refosa del text del Reglament del cementiri d’Olot, d’acord amb el 
que disposen els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Olot, 30 de juny de 2010 
 
Lluís Sacrets Villegas 
Alcalde 
 
REGLAMENT DEL CEMENTIRI 
 
CAPÍTOL I 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1r. 
 
L’Ajuntament d’Olot és titular i propietari del cementiri del seu 
terme municipal, llevat dels parroquials de St. Cristòfol les Fonts i 
Batet, i en té ple domini. Segons la legislació vigent li correspon, 
també, la direcció, l’administració, la conservació, la reglamentació 
i l’aprovació d’ordenances fiscals per a la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de la seva competència. La classificació del 
cementiri és de bé de domini públic adscrit al servei públic de 
cementiri.  
 
Art. 2n. 
 
La instal·lació, el sosteniment, i el règim i govern interior del 
cementiri, segons la capacitat exigida per les necessitats de la 
població, són competències de l’Ajuntament i es realitzaran d’a-
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cord amb les lleis i disposicions sanitàries vigents i amb les pròpies 
que pugui dictar. De manera simplement enunciativa, no limi-
tativa, li correspon:  
 
a) La seva cura, neteja i condicionament  
 
b) La concessió de drets funeraris sobre parcel·les i sepultures  
 
c) La percepció de drets i taxes que procedeixin  
 
d) El registre de sepultures  
 
e) El compliment de les mesures higièniques i sanitàries vigents o 
que  
puguin entrar en vigor.  
 
f) El nomenament i demés actes referent al personal al servei del 
cementiri.  
 
Art. 3r. 
 
L’Ajuntament d’Olot té l’obligació de disposar de nínxols per a 
cedir a particulars per la inhumació de difunts, en mesura suficient 
segons les previsions que es desprenen de les cessions efectuades 
en els darrers anys.  
 
Art. 4t. 
 
El cementiri municipal 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.  
 
Art. 5è. 
 
1.- Per la prestació del servei s’aplicaran les taxes establertes a 
l’Ordenança fiscal vigent sobre la matèria. A títol enunciatiu, 
constitueix el fet imposable d’aquestes taxes la prestació dels 
serveis del cementiri municipal que es detallen seguidament: 
 
a) Concessió de drets funeraris temporals 
 
b) Inhumacions.  
 
c) Exhumacions. 
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d) Col·locació de làpides i ornaments 
 
e) Traspàs de titularitat de sepultures 
 
f) Trasllat de restes 
 
g) Lloguer de nínxols 
 
h) Títols de concessions de drets funeraris 
 
i) Manteniment de les instal·lacions. 
 
j) Qualssevol altres que, de conformitat amb aquest Reglament, 
siguin convenients o s’autoritzin a instància de part. 
 
2.- La taxa per manteniment de les instal·lacions només cobreix la 
prestació de serveis comuns del cementiri, com ara la neteja i 
manteniment de les zones enjardinades o les petites obres de 
conservació. 
 
3.- En cap cas aquestes taxes inclouen la realització de les grans 
obres de conservació i reparació de les sepultures ni aquelles obres 
que comportin la reconstrucció total o parcial de les sepultures. 
Aquestes obres majors requeriran l’aprovació d’un projecte espe-
cífic, que s’acompanyarà del corresponent pressupost d’execució. 
El cost d’aquestes obres serà abonat, en la proporció que 
correspongui de l’import que es determini, per tots aquells titulars 
de drets funeraris de caràcter permanent que estiguin directament 
afectats. L’Ajuntament participarà en el finançament d’aquestes 
obres majors, ja sigui amb el compromís d’aplicar les subvencions 
que eventualment es puguin sol·licitar i atorgar per part d’altres 
administracions o amb la inclusió d’un percentatge de participació 
atenent a la incidència que, en l’interès general, tingui l’execució 
d’aquestes obres. 
 
Art. 6è. 
 
1.- El manteniment del cementiri municipal el farà el personal 
necessari en cada moment.  
 
2.- Els treballs d’execució funerària seran prioritaris davant dels de 
manteniment.  
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CAPÍTOL II 
 
SERVEIS GENERALS 
 
Art. 7è. 
 
El cementiri s’obrirà al públic cada dia en l’horari següent: -
Període de l’1 d’abril al 2 de novembre (ambdós inclosos): de 8 a 
19 hores, ininterrompudament i tant dies laborables com festius. -
Període del 3 de novembre al 31 de març (ambdós inclosos): de 8 a 
18 hores, ininterrompudament i tant dies laborables com festius. 
Mitjançant decret de l’alcaldia es podrà modificar aquest horari. 
Abans de tancar el recinte s’haurà d’avisar al públic a través dels 
mitjans de què es disposi.  
 
Art. 8è. 
 
Els visitants del cementiri s’hauran de comportar amb respecte 
dins del recinte, i no es permetrà cap acte que, directa o indi-
rectament, pugui suposar profanació. Cas de produir-se, el per-
sonal adscrit al servei de consergeria del Cementiri, comunicarà 
d’immediat el fet a la Policia Local.  
 
Art. 9è. 
 
No podrà circular cap vehicle per l’interior del recinte del 
cementiri, a excepció dels propis del servei, sense autorització 
prèvia. També resta prohibit l’accés a tota classe d’animals.  
 
Art. 10è. 
 
A les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà el regis-
tre públic de totes les sepultures i de les actuacions que s’hi realit-
zin, un llibre de reclamacions i els obligatoris que marqui la 
legislació vigent.  
 
CAPÍTOL III 
 
DEL PERSONAL 
 
Art. 11è. 
 
El personal contractat o subcontractat per l’Ajuntament realitzarà 
funcions d’execució funerària i de manteniment, sota la respon-
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sabilitat directa de l’Ajuntament o de l’empresa prestadora del 
servei.  
 
Art. 12è. 
 
L’Ajuntament d’Olot té la responsabilitat que els serveis s’efectuïn 
sense demores i que no quedin mai desatesos.  
 
Art. 13è. 
 
1.- El personal adscrit al servei de cementiri realitzarà les següents 
funcions: 
 
a) Inhumació de difunts, reducció i trasllat de restes. 
 
b) Obertura i tancament del cementiri i custòdia de la clau i avisar 
al públic 
abans de procedir al tancament del recinte.  
 
c) Facilitar la seva tasca, dins l’horari d’obertura i tancament del 
cementiri, a l’empresa o empreses que estiguin degudament auto-
ritzades per efectuar els serveis funeraris en el municipi.  
 
d) Atenció i informació pública, en especial pel que fa a informar 
als usuaris sobre la tramitació adient sobre permisos municipals, 
taxes, etc.  
 
e) Atendre el públic de forma correcta i servicial, ajudant, si se li 
demana, a traslladar escales de mà, rams, corones, etc., dins del 
recinte del cementiri. Treure els ornaments o flors quan s’hagin 
deteriorat.  
 
f) Vetllar pel bon ordre dins el recinte del cementiri.  
 
g) Tenir cura de tot tipus d’objectes existents al seu interior, amb 
especial atenció a aquells destinats a facilitar les tasques d’orna-
mentació de sepultures.  
 
h) Tenir cura de tots els elements mecànics destinats a la prestació 
del servei, en especial els dispositius d’elevació de fèretres. 
 
i) Conducció i reducció, dins del recinte del cementiri, de material 
de rebuig provinent d’obertura de sepultures. 
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j) Fer petits treballs de paleta consistents en la reparació de nínxols 
desocupats i l’arranjament i pintat de façanes de blocs.  
 
k) Col·locar les làpides i d’altres guarniments, a petició de parti-
culars, prèvia comprovació de que disposin del preceptiu permís 
municipal. En cap cas es podran posar làpides per sobre dels 
muntants dels nínxols.  
 
l) Manteniment dels jardins: poda de tanques, tallat de gespa, 
replantació de plantes, adob, tractament amb fungicida de xipre-
sos, tanques... 
 
m) Neteja dels carrers i de les zones enjardinades de dins del 
recinte.  
 
n) Reg de les zones enjardinades de l’interior del recinte.  
 
o) Tenir cura de la neteja i manteniment dels lavabos, de la capella 
i de la  
resta de dependències existents a l’interior del recinte.  
 
p) Tenir cura del bon funcionament dels serveis d’aigua i enllu-
menat.  
 
q) Vetllar pel correcte funcionament del forn destinat a la inci-
neració d’ornaments, atuells funeraris i demés efectes procedents 
de l’evacuació i neteja de sepultures.  
 
2.- El personal haurà d’estar localitzable i disponible i haurà de 
cobrir qualsevol necessitat justificada dins l’horari establert. 
Tanmateix, l’Ajuntament o l’empresa prestadora del servei, haurà 
de cobrir el període de vacances o absències del personal assignat 
al servei, segons els convenis laborals vigents.  
 
Art. 14è. 
 
No es podrà realitzar cap inhumació, exhumació, trasllat ni cap 
altre servei funerari sense les corresponents autoritzacions per 
escrit de l’Ajuntament i de les autoritats sanitàries i judicials quan 
calgui.  
 
Art. 15è. 
 
El personal encarregat de la inhumació de difunts haurà de rebre  



 
 
 
Núm. 143 – 28 de juliol de 2010  Pág. 121 
 
 

 
Administració Local Ajuntaments 

tots els cadàvers a la porta del cementiri, a l’arribada dels enterra-
ments, i fer-se’n càrrec a l’hora de traslladar-los a la seva sepultura 
de destí. A més, en tots els casos, ha de recollir les butlletes 
d’autorització d’inhumació expedides per l’Ajuntament, en què 
s’indica la sepultura que correspon. La sepultura serà oberta 
prèviament i es tindrà preparat el material necessari per a procedir 
al posterior tancament una vegada efectuada la inhumació.  
 
Art. 16è. 
 
El personal de consergeria del cementiri haurà d’informar al servei 
municipal delegat, amb la periodicitat i en la forma que es 
determini, sobre la tasca portada a terme, mancances de material, 
avaries en vehicles, màquines, eines de treball o serveis com ara 
l’aigua i l’enllumenat, així com sobre qualsevol actuació que 
consideri necessària d’efectuar al recinte del cementiri.  
 
Art. 17è. 
 
El personal de consergeria del cementiri exercirà les funcions que 
li siguin encarregades pels seus superiors, en base a la relació 
laboral amb l’Ajuntament o empresa adjudicatària d’aquest. Sota 
cap concepte podran desenvolupar o facilitar activitats econò-
miques per compte propi o de tercers, ni percebre de terceres 
persones remuneració dinerària o no dinerària, ajuts, provisió de 
fons, compensació o similars.  
 
CAPÍTOL IV 
 
CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES 
 
Art. 18è. 
 
1.- Les sepultures poden ser dels següents tipus: nínxols, colum-
baris, sepulcres, criptes i panteons.  
 
2.- Totes les sepultures estaran classificades per sectors i vies i 
aniran numerades.  
 
Art. 19è.  
 
Els titulars de drets de caràcter permanent sobre terrenys de dins 
el cementiri hi podran construir panteons, previ pagament dels  
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drets establerts a l’Ordenança i requerirà l’aprovació per la Junta 
de Govern Local del disseny, subjecte a l’informe tècnic corres-
ponent.  
 
Art. 20è. 
 
La fosa comuna serà el lloc on de manera ordenada i mitjançant 
bosses, en les condicions que fixi l’Ajuntament, s’hi dipositaran les 
restes cadavèriques provinents del buidatge de sepultures. 
Aquestes restes seran identificades fent constar en la bossa la data 
i sepultura d’on provenen fins que un cop fosa la bossa les restes 
que conté quedaran apilades juntament amb les demés.  
 
CAPÍTOL V 
 
DRETS FUNERARIS 
 
Art. 21è. 
 
1.- El dret funerari pot ser de dos tipus:  
 
a) Els anteriors a l’entrada en vigència del nou Reglament que són 
de caràcter permanent, i en els que l’Ajuntament respectarà els 
drets adquirits pels seus titulars en tot allò que no s’oposi a les 
normes de general aplicació ni als Reglaments sobre gestió i del 
cementiri i policia sanitària mortuòria.  
 
b) Els nous que s’atorgaran en règim de concessió administrativa 
amb la durada i condicions que estableix aquest Reglament.  
 
2.- El dret funerari implica tan sols la concessió per a l’ús de les 
sepultures del cementiri, la titularitat dominical de les quals 
pertany a l’Ajuntament. En cap cas, el dret funerari incorpora la 
lliure disponibilitat de nínxols i sepultures per a la seva alienació, 
per compravenda, permuta o transmissió de cap classe, solament 
seran vàlides les transmissions previstes en aquest Reglament  
 
Art. 22è. 
 
1.- Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per l’Ajuntament 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Reglament, a instància dels 
interessats o dels seus representants.  
 
2.- El dret funerari temporal sobre les sepultures tindrà una 
durada màxima de 50 anys, i serà renovable sobre la mateixa 



 
 
 
Núm. 143 – 28 de juliol de 2010  Pág. 123 
 
 

 
Administració Local Ajuntaments 

sepultura i per igual termini, a petició del titular del dret caducat o 
dels seus causavents, amb el pagament dels drets establerts a la 
corresponent Ordenança Fiscal.  
 
3.- S’estableix la concessió d’un dret funerari temporal reduït, per a 
nínxols recuperats. Aquesta concessió reduïda s’establirà per un 
període mínim de dos anys, prorrogables, i fins a un període total 
màxim de cinc anys. A l’acabar aquest termini màxim de cinc anys, 
el titular o les persones que se subroguin per herència en aquest 
dret funerari temporal reduït podran escollir entre traslladar les 
restes a l’ossera comuna o a una altra sepultura.  
 
Art. 23è. 
 
L’adequació, renovació o conservació d’un dret funerari o la 
prestació d’un servei funerari comporta pel seu titular l’obligació 
de contribuir amb el pagament de la taxa o exacció corresponent, 
d’acord amb les disposicions de l’Ordenança fiscal.  
 
Art. 24è. 
 
1.- La concessió d’un dret funerari serà expedit únicament a nom 
del peticionari que haurà de ser una persona física o jurídica 
(comunitat, associació religiosa, establiment assistencial o hospi-
talari, corporació, fundació o entitat legalment reconeguda per l’ús 
exclusiu dels seus membres o dels seus beneficiaris).  
 
2.- En cap cas podran ser titulars de concessions ni altre dret 
funerari les companyies d’assegurances de previsió i similars. Les 
clàusules de les pòlisses o contractes que concertin les companyies 
asseguradores, si pretenen cobrir altres drets que no siguin els de 
proporcionar als assegurats el capital necessari per abonar el dret 
funerari que es tracti, no tindran efectes davant l’Ajuntament  
 
Art. 25è. 
 

1.- Les noves sepultures per a inhumacions i les que adquireixi 
l’Ajuntament se cediran sempre i en tots els casos per rigorós ordre 
numèric de les sol·licituds.  
 

2.- L’Ajuntament podrà limitar la cessió anticipada de sepultures.  
 

Art. 26è. 
 

Els titulars d’una sepultura tindran dret a dipositar-hi tots els 
cadàvers o despulles que desitgin, però sempre segons les regles 
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establertes per a cada cas i desprès del pagament dels drets 
corresponents i d’acord amb la normativa vigent.  
 
Art. 27è. 
 
1.- El dret funerari sobre nínxols i altres sepultures implica l’auto-
rització d’ús temporal del dipòsit de cadàvers o despulles, i s’ad-
quireix amb els pagaments dels drets assenyalats per l’ordenança 
fiscal, i implica la subjecció als deures que estableix aquest 
Reglament.  
 
2.- El dret funerari queda garantit mitjançant la seva inscripció en 
el llibre registre corresponent i l’entrega del títol nominatiu per 
cada sepultura expedit per l’Ajuntament on s’hi farà constar:  
 
a) les dades que identifiquin la sepultura  
 
b) data d’adjudicació  
 
c) nom i cognoms del titular i DNI  
 
d) totes les inhumacions i exhumacions i el dia, mes i any en què 
tinguin lloc.  
 
e) data de caducitat de la concessió. 
 
En cas de deteriorament, sostracció o pèrdua d’un títol funerari, 
s’expedirà un duplicat prèvia sol·licitud del titular o dels seus 
hereus legals. Els errors en el nom o de qualsevol altre tipus, que 
s’adverteixin en els títols funeraris, es corregiran a instància del 
seu titular o hereus legals, prèvia justificació i comprovació.  
 
Art. 28è. 
 
1.- El titular d’una sepultura està obligat a coadjuvar a la conser-
vació del cementiri pagant els drets que fixi l’Ajuntament en la 
corresponent Ordenança Fiscal.  
 
2.- Els enterraments que successivament es realitzin en un mateix 
nínxol, no alteraran el dret funerari. Únicament, si un cadàver és 
enterrat quan el termini que falti per la fi de la concessió, o en el 
seu cas, de la pròrroga, és inferior al legalment establert pel trasllat 
o reducció de cadàvers, l’esmentat termini es prorrogarà excep-
cionalment per un període màxim de cinc anys des de la data de 
l’enterrament. Durant el transcurs de la pròrroga no es podrà 
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realitzar cap nou enterrament en el nínxol objecte de pròrroga, al 
termini de la qual s’aplicarà el que disposa el paràgraf anterior.  
 
Art. 29è. 
 
1.- Les obres de caràcter artístic que al finalitzar la concessió es pu-
guin retirar sense malmetre sepultures i els elements perso-
nalitzats quedaran en propietat de l’últim titular a no ser que 
aquest l’abandoni, no es retiri o hagi desaparegut, en aquest cas 
l’Ajuntament en disposarà lliurement. Les esmentades obres un 
cop instal·lades en la sepultura corresponent, tan sols podran ser 
retirades amb fins de conservació i neteja amb l’autorització 
expressa de l’Ajuntament.  
 
2.- El mateix règim s’aplicarà a qualsevol altra instal·lació fixa 
existent en les sepultures de cementiris. S’entén per instal·lació fixa 
qualsevol que estigui unida o adossada de tal forma a la sepultura 
que la seva retirada pugui deteriorar o malmetre aquesta.  
 
3.- El manteniment de les làpides i dels elements ornamentals de 
les sepultures anirà a càrrec dels titulars dels drets funeraris. 
 
Art. 30è. 
 
L’Ajuntament o el concessionari no seran responsables dels 
robatoris que es puguin produir d’objectes d’ornamentació com-
plementària de les sepultures.  
 
Art. 31è. 
 
1.- Queda especialment prohibit als particulars:  
 
a) Col·locar làpides i ornaments que anirà a càrrec del personal 
encarregat del servei segons disposa l’apartat k) de l’art. 13è 
d’aquest Reglament.  
 
b) La modificació de l’estructura i/o acabat de les sepultures.  
 
c) Col·locar vidres i gerros fora dels sepulcres en la part nova del 
cementiri. 
 
2.- La modificació de l’estructura del nínxol per tal de poder-hi 
col·locar urnes funeràries visibles des de l’exterior, requereix una 
autorització expressa. Aquestes obres només les pot realitzar 
l’empresa concessionària del servei del cementiri, d’acord amb el 



 
 
 
Núm. 143 – 28 de juliol de 2010  Pág. 126 
 
 

 
Administració Local Ajuntaments 

projecte que s’aprovi amb cada autorització i que ha de preveure 
la impossibilitat d’accedir lliurement i directa a la urna funerària. 
 
CAPÍTOL VI 
 
DE LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS 
 
Art. 32è. 
 
1.- Quan es produeixi la defunció del titular d’un dret funerari 
tindran dret a la transmissió al seu favor, i per aquest ordre, els 
hereus testamentaris, o si falta el testament, les persones a les que 
correspongui la successió intestada.  
 
2.- Si el causant hagués anomenat diversos hereus, o si no hi 
hagués cònjuge supervivent, i diverses persones fossin hereus de 
l’interessat, la titularitat del dret funerari serà reconeguda a favor 
del cohereu que per majoria designin els restants, en el termini de 
3 mesos a partir de la data de la mort del causant o de la data en 
que sigui dictada l’acta de declaració d’hereus. Si no fos possible la 
majoria, el dret serà reconegut a favor del cohereu de major edat.  
 
Art. 33è. 
 
S’estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari 
sobre sepultures per actes “intervius” a favor de familiars del 
titular, en línia directa i col·lateral fins a quart grau, ambdues per 
consanguinitat i fins al segon grau per afinitat, així com a cònjuges 
o persones que acreditin lligams d’afectivitat i convivència amb el 
titular per un mínim de cinc anys anteriors a la transmissió. Així 
mateix s’estimaran vàlides aquelles que es defineixin a favor 
d’hospitals, entitats benèfiques o religioses com a personalitat 
jurídica segons la Llei.  
 
Art. 34è. 
 
1.- Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la 
duració del termini pel qual fou inicialment concedit.  
 
2.- El titular d’un dret funerari podrà renunciar, sempre que en la 
sepultura corresponent no hi hagi restes cadavèriques. A tal efecte 
es dirigirà sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà de ser poste-
riorment ratificada mitjançant compareixença personal de l’inte-
ressat, o en el seu lloc, un representant legal.  
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Art. 35è. 
 
L’Ajuntament, a petició del titular d’un dret funerari de caràcter 
permanent, podrà adquirir aquest dret mitjançant el pagament del 
preu que determini el mateix Ajuntament, en l’aprovació de les 
Ordenances fiscals. L’adquisició d’aquests drets funeraris es 
realitzarà seguint l’ordre cronològic de les peticions presentades, 
fins arribar a la dotació màxima prevista al pressupost de l’any en 
curs. 
 
CAPÍTOL VII 
 
DE LA PÈRDUA O CADUCITAT DELS DRETS FUNERARIS 
 
Art. 36è. 
 
1.-Es dictarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb reversió 
de la corresponent sepultura a l’Ajuntament, en els casos següents:  
 
a) Pel transcurs dels terminis de concessió del dret funerari, sense 
que s’hagués sol·licitat la seva renovació o pròrroga.  
 
b) Per abandonament de la sepultura. Es considerarà com a tal el 
transcurs de tres anys des de la mort del titular sense que els 
hereus o persones subrogades per herència o altre títol hagin instat 
la transmissió al seu favor.  
 
c) Per falta de pagament dels drets o taxes de conservació i 
manteniment.  
 
d) Per renúncia expressa del titular.  
 
e) Per estat ruïnós de la construcció, quan es tracti de drets 
funeraris de caràcter permanent. La declaració de tal estat i 
caducitat requerirà expedient administratiu. 
 
2.- L’expedient administratiu de declaració de caducitat per 
abandonament de sepultura comportarà la citació del titular en el 
domicili conegut o, en cas contrari, es donarà publicitat de l’expe-
dient mitjançant edicte en el BOP durant un termini de 30 dies (i a 
la premsa local), perquè els beneficiaris o hereus puguin al·legar el 
que creguin convenient. La seva compareixença i la realització dels 
tràmits necessaris per transmetre el dret funerari al seu favor 
interromprà l’expedient de declaració de caducitat i s’arxivarà 
sense cap més tràmit. En cas contrari, es declararà la caducitat.  
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3.- En el supòsit de declaració de caducitat pel falta de pagament, 
l’expedient administratiu de declaració de caducitat es limitarà a la 
citació del titular, concedint-li un termini d’audiència de deu dies 
per presentar al·legacions la desestimació de les quals comportarà 
la declaració de caducitat.  
 
4.- En els casos de caducitat per estat ruïnós de la construcció sobre 
la que recau un dret funerari de caràcter permanent, l’expedient 
contindrà la citació del titular, el domicili del qual sigui conegut o, 
si no ho és, es farà publicitat mitjançant edicte en el BOP i la publi-
cació en un diari, d’entre dels de més difusió de les comarques 
gironines, concedit un termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, 
hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret. La compareixença de 
qualsevol d’aquests amb el compromís de portar a terme les obres 
de construcció o reparació en el termini que a l’efecte s’assigni o 
amb el compromís d’assumir els cost d’aquestes obres quan les 
realitzi l’Ajuntament, interromprà l’expedient. Acabat el termini 
assignat els serveis tècnics municipals informaran respecte de les 
obres realitzades, de la situació de la sepultura i del compliment 
del compromisos assumits pels titulars dels drets funeraris. Si 
resulten conformes, l’expedient s’arxivarà sense cap més tràmit; en 
cas contrari se’n declararà la caducitat. 
 
5.- L’òrgan competent per a la declaració de caducitat dels títols 
funeraris, a proposta de l’instructor de l’expedient administratiu 
serà l’Alcalde, que podrà delegar-la a la Junta de Govern Local.  
 
Art. 36è bis. 
 
Les sepultures que amenacin ruïna es declararan en aquest estat, 
previ expedient contradictori, en el que serà part el titular del dret 
funerari de caràcter permanent. Es considerarà en estat ruïnós 
quan la sepultura no pugui ser reparada per mitjans normals o 
quan el cost de la reparació sigui superior al 50% del cost estimat a 
preus actuals per a la seva reconstrucció. 
 
Art. 37è. 
 
No es podrà autoritzar una nova concessió de les sepultures de les 
quals s’hagi declarat la caducitat, fins que no s’hagi realitzat el 
trasllat a l’ossera comuna de les restes procedents de les diferents 
sepultures amb la corresponent inscripció en el llibre registre 
d’inhumacions.  
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CAPÍTOL VIII 
 
INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS 
 
Art. 38è. 
 
Les inhumacions, les exhumacions o els trasllats de cadàvers o  
despulles es regiran per les disposicions higiènico-sanitàries vi-
gents en cada moment i amb el que disposa aquest reglament.  
 
Art. 39è. 
 
Tota inhumació, exhumació o trasllat es realitzarà amb l’auto-
rització expedida pel servei municipal i de les autoritats sanitàries 
corresponents en els casos que siguin necessàries.  
 
Art. 40è. 
 
No es podran fer enterraments fora del recinte del cementiri sense 
l’autorització expressa de l’Ajuntament i les autoritzacions 
sanitàries pertinents.  
 
Art. 41è. 
 
No s’inhumarà cap cadàver si no han transcorregut 24 hores des 
del moment de la defunció que consti expedida pel facultatiu 
corresponent.  
 
Art. 42è. 
 
No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut dos 
anys des de l’última inhumació, cinc si la defunció es va produir 
per malaltia infecciosa o contagiosa, o el termini que assenyali la 
normativa higiènico-sanitària vigent en cada moment.  
 
Art. 43è. 
 
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos 
següents:  
 
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·licita al·legant extravia-
ment del títol.  
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b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular s’autoritzarà la inhu-
mació sense presentació del títol a qualsevol persona que corres-
pongui, 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, prèvia 
formalització documental.  
 
Art. 44è. 
 
L’autorització d’una inhumació requerirà la presentació dels 
següents documents: 
 
a) Acreditació de la titularitat de la sepultura 
 
b) Llicència per donar sepultura, expedida pel jutjat competent. 
 
Art. 45è. 
 
Examinada la documentació presentada, s’expedirà l’autorització 
d’inhumació i la cèdula d’enterrament.  
 
Art. 46è. 
 
En la cèdula d’enterrament es farà constar: 
 
a) Nom i cognoms del difunt. 
 
b) Data i hora de defunció. 
 
c) Lloc d’enterrament. 
 
d) Si s’ha de procedir a la reducció de les restes. 
 
e) Si la causa de defunció és del grup I o II, segons l’art. 8 del 
Reglament de policia sanitària mortuòria.  
 
Art. 47è. 
 
Quan la realització d’una inhumació en una sepultura requereixi la 
retirada de les restes de cadàvers, aquesta operació es farà, prèvia 
sol·licitud del titular, el qual o la persona que el representi podrà 
assistir-hi.  
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Art. 48è. 
 
El nombre d’inhumacions successives en cadascuna de les 
sepultures estarà condicionada per la seva capacitat i, en tot cas, 
per la limitació voluntària, expressa i fefaent disposada pel seu 
titular.  
 
Art. 49è. 
 
1.- No es podran realitzar trasllats de restes sense l’obtenció del 
permís expedit pel servei municipal. Aquest permís només es 
concedirà en els següents supòsits:  
 
a) Quan les restes inhumades en dos o més sepultures es traslladin 
a una de sola.  
 
b) Quan es tracti de trasllats procedents d’altres municipis.  
 
c) Quan es tracti de trasllats a altres municipis.  
 
d) Quan es vulguin incinerar les restes inhumades, traslladant-se o 
no de la seva sepultura.  
 
e) En aquells casos excepcionals en què ho acordin els òrgans 
municipals.  
 
f) Trasllats de restes d’una mateixa cripta des d’un dels nínxols a 
l’ossera.  
 
2.- No podran realitzar-se trasllats o remoció de restes fins que 
hagi transcorregut el termini mínim de possibilitat d’obertura de 
sepultures, llevat de les excepcions establertes en el Reglament de 
Policia Sanitària Mortuòria o altres disposicions de caràcter 
general.  
 
Art. 50è. 
 
1.- L’autorització per a l’exhumació d’un cadàver o de les restes, 
per a la seva inhumació en un altre cementiri, requerirà la sol·li-
citud del titular de la sepultura corresponent, acompanyada de 
l’autorització sanitària, respectant els terminis esmentats en 
l’article anterior.  
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2.- Si l’exhumació s’hagués de realitzar en una altra sepultura del 
mateix cementiri caldrà també la conformitat del seu titular, i no 
serà necessària l’autorització sanitària.  
 
CAPÍTOL IX 
 
RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR 
 
Art. 51è. 
 
1.- Les infraccions a les prescripcions del present Reglament són 
sancionables de conformitat amb allò establert a la Llei de bases de 
règim local, el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la Llei General de Sanitat i el Reglament de Policia Sanitària 
Mortuòria.  
  
2.- Les infraccions comeses tindran la consideració de lleus, greus 
o molt greus, segons la seva naturalesa i efectes. Podran ser san-
cionades amb multa, a més de l’esmena o reparació del dany o 
perjudici causat.  
 
Art. 52è. 
 
Són faltes lleus: l’incompliment d’algun precepte d’aquest regla-
ment sempre que no se’n derivin danys o perjudicis directes a 
tercers.  
 
Art. 53è. 
 
Es consideraran faltes greus: la reincidència en la comesa de faltes 
lleus o aquelles que provoquin danys o perjudicis directes a ter-
cers, sempre que la gravetat de l’efecte socioeconòmic no sigui 
elevat.  
 
Art. 54è. 
 
Es consideraran faltes molt greus: la reincidència en la comesa de 
faltes greus o quan la gravetat de l’efecte socioeconòmic sigui 
elevat.  
 
Art. 55è. 
 
Les faltes lleus podran ser sancionades per multes de fins a 30.- €. 
Les faltes greus es sancionaran amb multes de fins a 150  €. Les 
faltes molt greus es sancionaran amb multes de fins a 300 €.  



 
 
 
Núm. 143 – 28 de juliol de 2010  Pág. 133 
 
 

 
Administració Local Ajuntaments 

CAPÍTOL X 
 
NORMES FUNCIONAMENT DEL FORN INCINERADOR I 
SALA POLIVALENT 
 
Art. 56è 
 
El forn incinerador del cementiri municipal es regirà per les 
següents normes de funcionament: 
 
a) L’empresa concessionària podrà subcontractar l’explotació del 
forn incinerador amb la formula jurídica mercantil o civil escaient, 
d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació. 
 
b) Les incineracions es faran per rigorós ordre de contractació. En 
tant que el procés dura de 3 a 4 hores, el nombre d’incineracions 
diàries, en un principi, serà limitat a tres. 
 
c) Es realitzaran incineracions de cadàvers o restes cadavèriques, 
tant d’Olot com de qualsevol altre població. 
 
d) La tramitació de la incineració la realitzarà el familiar més 
proper possible a la persona finada, i d’acord amb la legislació 
vigent (entrega de certificat de defunció original o còpia 
compulsada pel Jutjat, llicència d’enterrament, permís del jutge –si 
cal-, i signatura de la documentació necessària) a qualsevol de les 
oficines de la societat explotadora o en les mateixes instal·lacions 
del cementiri municipal abans d’iniciar-se la incineració. 
 
e) Les dues parts signaran la documentació necessària, que els 
comprometi i acrediti al compliment de la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, sobre protecció de dades. 
 
f) Les cendres s’entregaran dins l’urna escollida, junt amb el 
certificat d’incineració, al cap de 8 hores del procés d’incineració, i 
dins de l’horari laboral del personal del cementiri, i en tot cas, a les 
9 del matí del dia següent, a la persona que hagi tramitat la 
incineració, a un familiar o persona degudament autoritzada, 
signant el corresponent document d’entrega. 
 
g) La facturació de la incineració es realitzarà sempre a la persona 
contractant podent aquesta delegar, a la funerària del servei, la 
recepció i el pagament de les quantitats regulades a les 
Ordenances Fiscals, segons les condicions de pagament pactades. 
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h) L’empresa adjudicatària portarà un llibre de registre d’inci-
neracions i guardarà la documentació que ha necessita per a la 
realització del servei, segons marca la Llei. 
 
Art. 57è.- 
 
La sala polivalent del cementeri municipal es regirà per les 
següents normes de funcionament: 
 
a) Es podrà realitzar qualsevol tipus de cerimònia civil o religiosa, 
si bé tindran prioritat les referents a cerimònies d’enterrament. 
 
b) La utilització de la sala polivalent es sol·licitarà a les oficines de 
la societat concessionària a Olot o en el propi cementiri municipal, 
amb la deguda antelació (24 hores) i previ pagament de la 
quantitat regulada a les Ordenances Fiscals. 
 
c) El temps màxim de durada de la cerimònia civil o religiosa serà 
de 45 minuts, a fi de poder organitzar el cerimonial del dia. En el 
cas que es volgués la sala per més temps, es podrà realitzar la 
reserva per dos o més cerimònies. 
 
d) La persona, grup o empresa sol·licitants podrà disposar de les 
instal·lacions i comptarà amb l’ajut del personal de l’empresa 
concessionària pel funcionament dels aparells musical i altres, així 
com per l’obertura i tancament de la instal·lació. 
 
e) En els enterraments, el personal de l’empresa concessionària 
realitzarà la conducció del taüt dins del recinte i seguirà les 
instruccions que prèviament s’hauran donat pe rescrit, pel bon 
funcionament de la cerimònia. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. 
 
L’autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà les 
mesures excepcionals que cregui convenients en els supòsits 
d’epidèmies o catàstrofes en general.  
 
Segona. 
 
L’explotació dels cementiris de competència municipal podrà 
realitzar-se a través de qualsevol de les formes de gestió de serveis  
públics previstes en la normativa vigent.  
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Tercera. 
 
Per al no previst expressament en aquest reglament serà d’apli-
cació el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i amb caràcter 
supletori la resta de normativa vigent d’àmbit estatal, autonòmica 
o local.  
 
Quarta. 
 
1.- La cessió anticipada de sepultures es realitzarà d’acord amb els 
criteris limitatius següents: 
 
a.- Els nínxols dels pisos 1r, 2n i 3r només es cediran en cas de 
defunció, sense possibilitat de cessió anticipada. Els nínxols situats 
en els pisos 4t, 5è i 6è es podran cedir en qualsevol moment, 
sempre que n’hi hagi de disponibles. 
 
b.- Els columbaris només es cediran en cas de defunció, sense 
possibilitat de cessió anticipada.  
 
2.- Es faculta a la Junta de Govern Local, per modificar els ante-
riors criteris de cessió de sepultures, en atenció a les necessitats de 
l’Ajuntament degudament motivades. 
 
Cinquena.- 
 
Es faculta a la Junta de Govern Local, per revisar i actualitzar 
l’import de les sancions establertes en aquest Reglament. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queda derogat amb la promulgació d’aquest Reglament tota la 
normativa municipal que pugui contravenir les normes aquí 
contingudes. 
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Núm. 10841 
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal 

 

En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 111 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i l’article 162.3 de la 
Llei 8/1987, Municipal de Règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament de Palafrugell en sessió plenària ordinària de 
data 25 de març de 2010, adoptà per majoria absoluta els següents acords entre d’altres: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’article 5è..1.2 de l’ordenança fiscal número 19, Taxa pel servei de la Llar 
d’Infants de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, la qual resta afectada en el sentit següent: 
 
Article 7è. Quota Tributària 
 
1.-La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents: 
 
SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS  CURS 2010/2011 
1.- Llar d’Infants   
1.1 Quota mensual 125,00 
Opcions possibles:  
-           Acollida, matí  i dinar  (de 7’45h a 13’00h)   
-           Matí i dinar (de 9h a 14h)   
-           Matí i tarda (de 9h a 12h i de 15h a 17h)  
-           Dinar i tarda (de 12h a 17h)   
-          Tarda i ludoteca (de 14h a 19h)  
-          Matí i ludoteca (de 8’45 a 12h i de 17 a 19h)   
1.2 Servei de menjador   
-          Quota mensual  75,60 
-          Quota diària  7,30 
-          Quota catering  3,75 
1.3 Servei de Ludoteca de 17 a 19h   
-          Quota mensual  49,70 
-          Quota diària  4,70 
1.4 Hores complementàries   
-          Quota mensual  25,90 
-          Quota diària  2,25 
Opcions possibles  
-           de 7’45h a 9h   
-           de 12h a 13h  
-           de 13h a 14h  
-        de 17h a 18h   
1.5 Quota matricula 135,90 
2.- Servei “L’estiu dels infants” Escola Bressol “ Els Belluguets”   
2.1 Servei d’acollida, matí i dinar de 7.45h. a 12,00h.  
-          Quota mensual  125,00 
-          Quota 2 setmanes  63,70 
2.2 Servei de matí i dinar de 8.45h. a 14,00h.  
-          Quota mensual  125,00 
-          Quota 2 setmanes  63,70 
2.3 Servei de matí i tarda de 8.45h a 14h i de 15h a 17h.  
-          Quota mensual  125,00 
-          Quota 2 setmanes  63,70 
2.4 Servei de dinar i tarda de 12h a 17h.   
-          Quota mensual  125,00 
-          Quota 2 setmanes  63,70 
2.5 Servei de tarda i ludoteca de 12h a 17h.   
-          Quota mensual  125,00 


