
    

 
 
 
 
 
 

REGLAMENT  DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 
 
Capítol I 
Disposicions generals 
 
Art. 1. És competència de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès el servei de cementiri 
municipal, el qual podrà ser prestat mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació 
sobre règim local. 
 
L’Ajuntament serà responsable de la gestió, del manteniment, de la conservació i del govern del 
cementiri. Es donarà compliment estricte a les disposicions del Reglament de policia sanitària 
mortuòria (Decret 297/1997, de 25 de novembre). 
 
Art. 2. El cementiri en general i els diferents elements singulars que l’integren (nínxols per a 
cadàvers i restes o cendres, columbaris, panteons, tombes, criptes, etc.) són béns de domini 
públic i, d’acord amb la seva naturalesa, es consideren legalment inalienables, inembargables i 
imprescriptibles. 
 
Art. 3. Les operacions d’inhumació, d’exhumació, de reducció de restes, de trasllat i, en 
general, qualsevol activitat referida a cadàvers i a restes cadavèriqiues formen part del servei 
públic de cementiri, de titularitat municipal. 
 
Art. 4. Amb caràcter general, no es podran portar a terme a Vilafranca del Penedès inhumacions 
fora del recinte del cementiri, tret que es tracti de llocs degudament autoritzats que compleixin 
les condicions higiènico-sanitàries exigibles. 
 
Art. 5. El cementiri romandrà obert al públic durant els dies i les hores que fixarà  l'Ajuntament. 
 
Art. 6. Les persones que visitin el cementiri s'hauran de comportar amb el respecte que cal dins 
del recinte i, per això, no es permetrà cap acte que directament o indirecta en suposi profanació. 
 
Art. 7. Els vehicles de transport de mercaderies no podran circular pel cementiri sense la prèvia 
autorització municipal. No es permetrà tampoc l’entrada al cementiri de cap mena d’animals 
que puguin pertorbar el recolliment i el bon ordre del recinte. 
 



Art. 8. A l'Ajuntament de Vilafranca existirà un registre públic de tots els nínxols, panteons i 
tombes, de les operacions que s'hi realitzin i també de les incidències pròpies dels drets 
funeraris. L’accés a les dades del registre es regirà per allò que disposa la legislació vigent, 
garantint-se la confidencialitat de les dades de caràcter personal. 
 
Art. 9. El registre del cementiri comprendrà les dades següents: 
 
a) Registre general de nínxols, panteons, tombes i altres construccions. 
 
b) Registre d'inhumacions. 
 
c) Registre d’exhumacions i trasllats. 
 
d) Els talonaris i documents auxiliars necessaris per a la bona administració del servei. 
 
Art. 10. D’acord amb les possibilitats físiques del recinte i amb les disponibilitats 
pressupostàries, l’Ajuntament podrà construir columbaris amb nínxols de petites dimensions 
aptes per ubicar-hi urnes de les cendres mortuòries i restes cadavèriques. També podrà existir 
un espai apte per escampar cendres procedents d’incineracions. 
 
 
Capítol II 
De les instal·lacions auxiliars 
 
Art. 11. Al cementiri s’hi podran realitzar celebracions religioses corresponents als diferents 
cultes, i també cerimònies de caràcter civil. 
 
Art. 12. El cementiri disposarà d'un dipòsit de cadàvers, el qual podrà ser utilitzat també com a 
sala d’autòpsies si reuneix les condicions previstes en el vigent Reglament de policia sanitària 
mortuòria. 
 
Art. 13. Els cadàvers que siguin transportats al cementiri després de l'horari establert per a les 
inhumacions romandran en el dipòsit per tal d'efectuar-la l'endemà, llevat que circumstàncies 
excepcionals aconsellin de fer-ho immediatament. 
 
Art. 14. El cementiri disposarà d'un crematori per a la destrucció de robes i de tots aquells 
objectes que no siguin restes humanes, procedents de l'evacuació de nínxols i de la neteja del 
recinte. 
 
 
Capítol III 
Del dret funerari 
 
Art. 15.  
 
1. Les adjudicacions de drets funeraris sobre nínxols, columbaris, panteons i altres 
elements del cementiri tindran caràcter administratiu, i sens perjudici dels supòsits de 
temporalitat que preveu l’article següent, tindran una vigència indefinida. Els drets 



s’extingiran per les causes previstes a l’article 34 i en altres preceptes d’aquest 
Reglament. 
 
2. Els drets funeraris sobre nínxols s’atorgaran tenint en compte les disponibilitats 
existents i l’ordre de presentació de les sol·licituds, si bé per regla general només 
s’adjudicaran en el moment en què s’hagi de portar a terme una inhumació 
immediatament.  
 
Els nínxols disponibles s’ordenaran en relacions diferenciades, segons les seves 
característiques i planta de situació, com preveu l’Ordenança fiscal aplicable. Cada 
persona interessada haurà d’indicar la relació a la qual desitja optar, i l’adjudicació es 
farà per ordre correlatiu, per sorteig o per qualsevol altre sistema que garanteixi la 
necessària transparència i objectivitat. 
 
Art. 16. L'Ajuntament podrà atorgar, quan sigui necessària la inhumació d'un cadàver i prèvia 
sol·licitud de les persones interessades, drets funeraris de vigència definida i limitada en el 
temps.  
 
La durada inicial d'aquestes adjudicacions serà de dos anys, transcorreguts els quals podran 
prorrogar-se per períodes successius d'un any. Es podrà denegar la pròrroga en el cas 
d’escassetat de sepultures. 
 
Art. 17. L'import satisfet per a l'obtenció de drets funeraris sobre nínxols i terrenys destinats a 
panteons i tombes tindrà la naturalesa de taxa si el servei es presta en règim de dret 
administratiu, i es regularà per l'Ordenança de caràcter fiscal que estigui vigent en cada 
moment. 
 
En els termes que preveu aquest Reglament, la manca de pagament dels drets d’adjudicació  o 
de conservació podrà determinar l'extinció del dret funerari i el trasllat de les restes que 
existeixin a l'ossera general del cementiri. 
 
Art. 18. L'Ajuntament reconeixerà a favor de particulars el dret d'usar un panteó o una tomba 
prèviament construïda o edificada per la persona adjudicatària d'una parcel·la determinada, per 
tal d'inhumar-hi el titular, els seus familiars i persones unides per una especial afecció. 
 
Art. 19. La persona titular del dret funerari sobre un nínxol, panteó o tomba està  obligada a 
contribuir al cost de la conservació general del cementiri,  mitjançant el pagament de les taxes 
que l'Ajuntament té establertes o que pugui establir d'ara endavant, les quals seran regulades per 
la corresponent Ordenança fiscal. 
 
Art. 20. El dret funerari restarà garantit per mitjà de la inscripció en el llibre-registre del  
cementiri  i per l'expedició del títol  nominatiu per a cada nínxol, panteó o tomba. 
 
Quan es tractarà de tombes o de panteons de construcció particular el títol serà expedit a partir 
de l'alta de l'edificació.  
 
Art. 21. El llibre-registre general de nínxols, panteons i tombes contindrà amb referència a 
cadascun d'aquests elements, les dades següents : 



 
a) Identificació del nínxol, panteó o tomba amb indicació, si s'escau, del nombre de 

departaments de què consta. 
 
b) Data de l’adjudicació i de l’extinció del dret funerari i, per als panteons i tombes, a  més a 

més, la data d'alta de les obres de construcció de la sepultura particular. 
 
c) Nom, cognoms i domicili de la persona titular. Es farà constar, si es desitja, un domicili 

exprés a efectes de notificacions i, en cas de no fer-se, les notificacions tindran lloc al 
domicili de la persona titular que s’hagi fet constar. 

 
d) Successives transmissions per actes "inter vivos" o "mortis causa". 
 
e) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc, amb indicació de nom, cognoms i 

sexe i data de les actuacions. 
 
f) Identificació de la persona que, després de la defunció de la titular, tindrà la condició de 

beneficiària del dret funerari, en el cas que la persona titular vulgui fer ús d’aquesta 
facultat de designació. 

 
g) Qualsevol altra incidència que tingui relació amb el dret funerari o amb el bé. 
 
Art. 22. El títol del dret funerari contindrà les dades següents: 
 
a) Identificació del nínxol, panteó o tomba. 
 
b) Drets inicials satisfets. 
 
c) Data de l'adjudicació i durada d'aquesta; per als panteons i tombes, ultra això, la de l'alta 

de les obres de construcció. 
 
d) Nom i cognoms i domicili del seu titular. 
 
e) Nom, cognoms i sexe de les persones al cadàver o restes de les quals es refereixin les 

inhumacions, les  exhumacions i els trasllats, i la data d'aquestes operacions. 
 
f) Optativament, la identitat i les dades de la persona que, per al supòsit de defunció de la 

titular, es designa com a beneficiària del dret funerari. 
 
Art. 23. El dret funerari es registrarà: 
 
a) A nom d’una persona individual. 
 
b) A nom de comunitats religioses o d’ establiments benèfics o hospitalaris degudament 

reconeguts pels poders públics, per a l’ús exclusiu dels seus membres i dels asilats i 
acollits. 

 
c) A nom de corporacions, fundacions o entitats legalment constituïdes i sense ànim de lucre, 

per a l’ús exclusiu dels seus membres. 



 
Art. 24. En cap cas no podrà registrar-se el dret funerari a nom de societats d'assegurances, de 
previsió o de qualsevol altra similar que, exclusivament o com a complement d'altres riscs, 
garanteixin als seus afiliats el dret a sepultures per al dia de la seva defunció.  
 
Art. 25. A la mort de la persona titular del dret funerari, els hereus o legataris testamentaris o 
aquells a qui correspongui la qualitat d'hereus abintestat podran traspassar el dret funerari al seu 
favor compareixent davant l'Ajuntament amb el títol corresponent i els restants documents 
justificatius de la  transmissió. Tanmateix, tindrà sempre dret preferent a l’adquisició del dret 
funerari la persona designada expressament com a beneficiària d’acord amb els articles 21 f) i 
22 f) d’aquest Reglament i que estigui en possessió del títol, tret que consti l’existència d’un 
acte d’última voluntat posterior a la designa que de manera expressa i específica atorgui el dret 
funerari concret a una persona diferent que estigui en possessió del títol. 
 
Si existeix una pluralitat d’hereus, els drets sobre la sepultura seran deferits al qui d’entre ells 
es designi per majoria de participació en l’herència. Si no existeix acord, s’atorgarà al dret a 
l’hereu de major edat i, si aquest no accepta, al que el segueixi en edat, i així successivament. 
Les transmissions efectuades d’acord amb les normes d’aquest paràgraf tindran el caràcter de 
provisionals en el cas que existeixi litigi l’objecte del qual sigui la titularitat del dret funerari, i 
mentre no recaigui una resolució judicial ferma. 
 
Transcorregut el termini d'un any des de la defunció de la persona titular del dret funerari sense 
haver-se'n sol·licitat la transmissió, prèvia informació pública durant el termini d'un mes 
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en un mitjà d’informació local o comarcal a efectes de possibles reclamacions, i 
després d’un intent de notificació als possibles interessats que es farà en el domicili de la 
persona titular que consti inscrit en el llibre registre, es declararà extingit el dret funerari. En 
aquest supòsit, l'Ajuntament de Vilafranca recuperarà la possessió plena del nínxol, panteó o 
tomba, i traslladarà el cadàver o les restes a l'ossera general del cementiri en el moment que ho 
permeti la reglamentació vigent sobre policia sanitària mortuòria. 
 
Art. 26. Quan no existeixi disposició testamentària, circumstància que s'acreditarà mitjançant 
una certificació del registre general d'últimes voluntats, no s’hagi instat la declaració d'hereus 
abintestat ni consti expressament designada la persona beneficiària dels drets, i sempre durant 
el mateix termini d’un any des de la defunció de la persona titular, podrà demanar el traspàs del 
dret funerari a favor seu la persona que estigui en possessió del títol del nínxol, panteó o tomba, 
i que endemés acrediti tenir drets pel fet d’haver-s’hi inhumat algun familiar directe (parent fins 
al tercer grau, amb preferència sempre per al cònjuge o parella estable). Una vegada formulada 
una sol·licitud, s’obrirà un termini d’informació pública d’un mes, mitjançant edictes que es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un 
mitjà d’informació d’abast local o comarcal. 
 
Art. 27. En el supòsit de pluralitat d'hereus que no acordin l'adjudicació del dret a un sol d'ells, 
l’adjudicació temporal es registrarà a nom de tots els esmentats hereus, si bé en ser el títol únic 
hauran d'acordar per unanimitat la persona que n’ha de tenir la custòdia. En cas de desacord el 
títol restarà dipositat a l'Ajuntament fins que l'acord es produeixi o bé es dicti el pronunciament 
judicial adient. 
 
 



 
Capítol IV 
Transmissions "inter vivos" 
 
Art. 28. En relació amb els nínxols, panteons o tombes, s'estimarà vàlida per actes entre vius la 
cessió a títol gratuït del dret funerari, sempre que la cessió es faci a favor del cònjuge, parella 
estable, parents del titular fins al tercer grau o persones que acreditin tenir llaços afectius i de 
convivència efectiva amb la persona titular durant com a mínim els dos anys immediats 
anteriors a la transmissió. 
 
Art. 29. La cessió a favor d’altres persones, encara que fos gratuïta, resta expressament 
prohibida. 
 
Art. 30. Els nínxols i les altres sepultures que no continguin cadàvers ni restes podran ser 
ofertes pels seus titulars a l’Ajuntament, entitat que podrà acceptar o no lliurement l’oferiment, 
i que en cas afirmatiu abonarà a la persona titular la quantitat que prevegi l’Ordenança fiscal 
corresponent.  
 
 
Capítol V 
Modificació i extinció del dret funerari 
 
Art. 31. La transmissió, la rectificació, la modificació o l’alteració del dret funerari serà  
declarada a sol·licitud de la persona interessada, o d'ofici mitjançant expedient administratiu. 
 
Art. 32. Quan per l'ús o per qualsevol altre motiu patís deteriorament un títol, es podrà 
bescanviar per un altre d'igual a nom del mateix titular. La sostracció  o la pèrdua d'un títol 
donarà dret a l'expedició d'un duplicat a favor de la persona titular. 
 
Art. 33. Els errors de noms, cognoms o altres dades que presentin els títols es subsanaran a 
instàncies de la persona titular, prèvia justificació i comprovació. 
 
Art. 34. Podrà ser declarada l’extinció del dret funerari, el qual revertirà de ple dret a favor de 
l’Ajuntament, en els casos següents: 
 
a) Per l'estat ruïnós de la construcció quan aquesta fos particular. La declaració d'aquest estat 

i de l’extinció del dret requerirà la tramitació d’un expedient administratiu contradictori. 
S’entendrà ruïnosa l’edificació en els supòsits previstos per la legislació urbanística per a 
la declaració de ruïna. 

 
b) Per abandó del nínxol, del panteó o de la tomba, considerant-se en qualsevol cas que 

existeix aquest abandó per la manca continuada de pagament de la taxa o dels drets de 
conservació del cementiri durant  cinc anys. 

 
c) Per la manca de pagament de la taxa d’adjudicació del dret funerari. 
 
d) Per la finalització del termini de durada del dret funerari temporal, llevat que es sol·liciti i 

s’obtingui una nova adjudicació, la qual podrà ser denegada per raons d’escassetat de 
sepultures del cementiri. 



 
e) Per la renúncia expressa de la persona titular. 
 
Art. 35. L'expedient administratiu d’extinció es tramitarà de la manera següent: 
 
a) En els casos d’extinció per l'estat ruïnós de la construcció particular, l'expedient  exigirà 

l’audiència de la persona titular mitjançant la notificació adient que se li practicarà. Si el 
domicili és desconegut, o la notificació esdevé infructuosa, aquesta tindrà lloc per edictes 
que es publicaran en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler d’anuncis de la 
corporació  i en un mitjà d’informació local o comarcal . La persona titular podrà 
comprometre’s a reconstruir la construcció en condicions adequades, als quals efectes 
podrà atorgar-se-li un termini màxim d’un any. 

 
b) En els supòsits b) i c) de l'article anterior, l'expedient contindrà la citació del titular el 

domicili del qual sigui conegut i consti en el llibre-registre o, si no ho és, es publicaran 
edictes en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un 
mitjà d’informació local o comarcal. Es concedirà un termini d’un mes per tal que la 
persona titular o qualsevol altra interessada regularitzi la situació del dret funerari i/o 
formuli les al·legacions que consideri adients. Transcorregut l’esmentat termini, es dictarà 
la resolució que escaigui sobre l’extinció del dret funerari.  

 
 
Capítol VI 
De les construccions funeràries, panteons i nínxols del cementiri 
 
Art. 36. L'Ajuntament construirà en quantitat suficient, d'acord amb les necessitats detectades, 
nínxols per a ús particular (ordinaris o de petites dimensions en columbaris),  i atorgarà drets 
funeraris sobre ells  en els termes previstos en els articles 15 i 16 d’aquest Reglament. 
 
Els nínxols seran denominats de manera adequada i es numeraran de forma correlativa. 
 
Art. 37. Les obres de construcció de nínxols s’ajustaran als projectes aprovats per 
l’Ajuntament, i  la seva adjudicació i execució tindran lloc de la manera prevista per la 
normativa vigent. 
 
Art. 38. L'emplaçament i les característiques de cada construcció hauran d’ajustar-se al  
requisits i al sistema de distribució interna que l’Ajuntament determinarà. 
 
Art. 39. L'adjudicació del dret funerari sobre nínxols, i sobre terrenys aptes per a panteons i 
tombes, la farà l'alcalde o el/la regidor/a delegat/da competent. 
 
Art. 40. Els adquirents del dret funerari sobre parcel·les per a construir panteons o tombes ho 
seran a títol  provisional mentre no procedeixin a la seva construcció total en el termini màxim 
d'un any comptador a partir de l’ adjudicació. Transcorregut aquest termini  sense haver estat 
donada d'alta l'edificació, l'Ajuntament podrà deixar sense efecte el dret mitjançant el pagament 
de la quantitat assenyalada a l’Ordenança fiscal per a la retrocessió de parcel·les per a construir. 
 



Excepcionalment , aquest termini podrà ser prorrogat a petició de la persona interessada, 
pròrroga que l’Ajuntament concedirà o denegarà  atenent les característiques de les obres, previ 
informe dels serveis tècnics municipals. 
 
Art. 41. No es podrà iniciar la construcció d'un panteó o d’una tomba particular sense que la 
parcel·la hagi estat replantejada i atermenada pels serveis tècnics de l’Ajuntament, i mentre no 
sigui  aprovada la realització de  l'obra mitjançant la llicència corresponent, per a l’atorgament 
de la qual es tindran en compte criteris tècnics i estètics. Les despeses d'emplaçament i de 
desmuntatge de la parcel·la per construir en tot cas aniran a càrrec de la persona titular. 
 
Art. 42. Els panteons de construcció particular hauran de tenir construïts paraments exteriors i 
els elements decoratius s’executaran amb materials nobles, quedant prohibits tots aquells que 
no ofereixin suficient garantia pel que fa a l’estètica i  a l'harmonia del cementiri. 
 
Art. 43. La realització de tota mena d'obres dins del 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 realitzar dins del recinte. 
 
b) La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se als llocs que es designin, 

amb la protecció que en cada cas es cregui necessària. 
 
c) Els dipòsits de materials, eines, terra o aigua es faran en indrets que no dificultin la 

circulació o el pas pel cementiri . 
  
d) Les bastides, les tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció 

es col·locaran de manera que no malmetin les plantes, arbres o 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 l’ ordre del recinte. 
 
f) Un cop acabada l'obra, els contractistes o executors hauran de procedir a la neteja del lloc 

de la construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus de material, sense el qual 
requisit no se n'autoritzarà l'alta. 

 
Art. 44. No es permetrà la col·locació de floreres o de qualsevol altre element decoratiu similar 
a la façana dels nínxols si no és que estigui adossat als marcs que els decoren. 
 
Art. 45. La neteja i la conservació de les sepultures i dels objectes i instal·lacions correspondrà 
als titulars dels drets funeraris. En el cas d’incompliment del deure de neteja, i quan s’apreciï 
un estat de deteriorament, la persona titular podrà ser requerida per tal de fer les actuacions de 
neteja o de reparació adients, i en cas de desatenció les portarà a terme subsidiàriament 
l’Ajuntament, amb càrrec al titular del dret funerari. 
 
 
 
Capítol VII 
Del simbolisme iconogràfic, dels epitafis i dels ornaments funeraris 
 



 
Art. 46. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols podran transcriure's en qualsevol idioma, 
salvant-se el respecte que mereix el recinte i fent-se responsable el titular de qualsevol 
inscripció que pugui lesionar els drets de tercers. 
 
Art. 47. No s'autoritzarà la venda ambulant a l'interior del cementiri ni es concediran parades ni 
autoritzacions per al comerç o la publicitat, encara que es tractés d’ objectes adequats a la seva 
decoració i ornamentació. 
 
Art. 48. L'Ajuntament no serà responsable de les sostraccions o dels desperfectes que puguin 
produir-se als nínxols, tombes o panteons, i als objectes que s’hi dipositin. 
 
 
Capítol VIII 
De les inhumacions, exhumacions i trasllats 
 
Art. 49. Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes es regiran per les 
disposicions de caràcter higiènico-sanitari vigents. 
 
Art. 50. Cap cadàver no serà inhumat abans de les 24 hores del seu traspàs, tret que s’hagi 
practicat l’autòpsia o que s’hagin obtingut òrgans per a trasplantaments. 
 
Si per la ràpida descomposició o perill de contagi, insuficiència higiènica de l'habitatge o 
qualsevol altra causa similar tingués lloc la cerimònia de conducció abans de transcórrer aquest 
termini, romandrà el cadàver al dipòsit general del cementiri. 
 
Art. 51. Per a la inhumació en nínxols, panteons o tombes es tindran en compte les disposicions 
vigents sobre la matèria. 
 
Art. 52. No podrà ser obert cap nínxol o sepultura fins que hauran transcorregut dos anys des de 
la darrera inhumació, o cinc en el cas de cadàvers del grup I de l’article 8 del Decret 297/1997, 
de 25 de novembre. 
 
Art. 53. Quan tingui lloc la inhumació en un nínxol que contingui d'altres cadàvers o restes, 
podrà procedir-se en el mateix acte a la reducció de les despulles. Només a petició expressa del 
titular aquesta operació tindrà lloc abans de l'acte de la inhumació, en el qual cas l’operació 
podrà ser presenciada pel titular o per la persona que designi, sempre que les disponibilitats del 
servei ho permetin. 
 
Art. 54. El nombre d'inhumacions successives a cada sepultura no serà limitat per cap altra 
causa que la de la seva capacitat, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de les 
anteriorment realitzades. 
 
Art. 55. La pràctica d'una inhumació requerirà la presentació dels documents següents: 
 
a) Títol del nínxol, panteó o tomba. 
b) Autorització del jutge competent en els casos previstos legalment. 
 



Art. 56. La potestat de la persona titular de fer ús del seu dret funerari, de la manera prevista en 
aquest Reglament, serà garantida en tot moment per l'Ajuntament. El consentiment del titular 
per a la inhumació,  sia de familiars o d'estranys, s'entendrà atorgat vàlidament, sense 
possibilitat de prova en contrari, pel sol fet de la presentació del títol, sempre que no existeixi 
una denúncia escrita relativa a la seva sostracció, retenció indeguda o pèrdua, presentada al 
registre general de l'Ajuntament amb vuit dies d'antelació. 
 
Art. 57. Quan el títol estigui lliurat a nom d’una comunitat religiosa o hospitalària, la 
inhumació exigirà certificació expedida per la seva direcció acreditativa del fet que el cadàver 
pertany a aquella comunitat o que n'és asilat acollit. 
 
Art. 58. Només podrà autoritzar-se la inhumació sense títol quan sigui el propi titular qui ho 
sol·liciti, al·legant el seu extraviament, en el qual cas haurà de procedir-se en el mateix acte a 
l'inici de l'expedient d’expedició d’un duplicat. 
 
Art. 59. L'exhumació d'un cadàver o de restes cadavèriques als efectes de la seva  reinhumació 
fora del recinte requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari i el transcurs dels terminis 
assenyalats en aquest Reglament des de la darrera inhumació. 
 
Caldrà la presència dels titulars sanitaris competents legalment, si escau, per a portar a terme  
aquestes actuacions. 
 
Art. 60. El trasllat d'un cadàver des d'un nínxol a un altre del mateix cementiri exigirà el 
consentiment dels titulars dels drets funeraris sobre ambdós. 
 
Art. 61. Quan es pretengui traslladar  restes cap a un nínxol el títol del qual figuri a nom de 
persona ja finada, s’haurà de tramitar prèviament l’expedient de traspàs dels drets funeraris. 
 
Art. 62. Quan el trasllat hagi de realitzar-se d'un cementiri a un altre, dintre o fora del terme 
municipal, caldrà aportar l'autorització del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Capítol IX 
Dels recintes especials 
 
Art. 63. L'Ajuntament no preveurà cap espai de caràcter especial dins el cementiri que pugui 
implicar privilegis o discriminacions relacionades amb motius religiosos, ideològics, de raça, de 
sexe ni de qualsevol altre tipus. 
 
 
Disposicions transitòries 
 
1ª. Resten subjectes a aquest Reglament tots els drets funeraris vigents, amb independència de 
la data de la seva adjudicació. Els drets funeraris tindran en tots els casos vigència indefinida, 
fins i tot els que es varen adjudicar per trenta-cinc anys d’acord amb l’article 15 del text del 
Reglament aprovat el 22-01-2002. Tanmateix, no tindran vigència indefinida, sinó la temporal 
establerta en l’adjudicació, els drets de caràcter temporal emparats en l’article 16 del 
Reglament. 



 
2ª. Resta subsistent l’acord del ple municipal de data 21 de desembre de 1993, pel qual 
s’encomanava al Sr. Joan Trius Nin (actualment “Serveis Funeraris del Penedès, S.L.”) les 
tasques d’inhumació, d’exhumació i de trasllat de cadàvers i restes, així com determinades 
activitats de conservació, manteniment i funcionament del cementiri municipal, tot percebent 
com a contraprestació una aportació dinerària i l’assumpció de determinades tarifes previstes a 
l’Ordenança fiscal núm. 4 de l’Ajuntament. Tanmateix, l’entitat local podrà en qualsevol 
moment reassumir la gestió directa d’aquests serveis i activitats, o bé convocar una licitació 
pública per a contractar-ne la seva gestió indirecta, sense que aquestes operacions puguin donar 
lloc a indemnització de cap mena. En el seu cas, la gestió indirecta podrà abastar la gestió 
integral del servei de cementiri, sens perjudici de les potestats de supervisió i de control que 
necessàriament s’haurà de reservar l’Ajuntament. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Resta derogat el Reglament del cementiri municipal aprovat definitivament pel ple municipal el 
dia 9 de maig de 1989. 
 
 
Disposició final 
 
Aquest text refós del Reglament entrarà en vigor un cop siguin publicades les modificacions  
acordades pel Ple municipal en data 22 de setembre de 2009 en el Butlletí Oficial de la 
província i en el Diari Oficial de la Generalitat, i hagi transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
DILIGÈNCIA.-  22 de desembre de 2009  
 
El present Reglament, amb les modificacions aprovades el 22-09-2009, que va ser publicat en el 
BOP núm. 283 del 26-11-2009 i DOGC núm. 5517 de l’1 de desembre de 2009 ha entrat en 
vigor el dia 21 de desembre de 2009. 


