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PREÀMBUL 

Els cementiris constitueixen un servei públic municipal de prestació obligatòria pels 

Ajuntaments, segons estableix la Llei de Bases del Règim Local. Per aquest motiu, 

Bellpuig disposa d'un cementiri municipal amb els requisits que es determinen en el 

Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria. 

La present normativa té per objecte regular el funcionament d’aquest servei públic en 

aquells aspectes que van més enllà de la policia sanitària mortuòria, partint sempre del 

principi de llibertat ideològica, religiosa i de culte propi d’un Estat aconfessional, que 

comporta que l’Ajuntament hagi de garantir que els enterraments es facin sense cap 

mena de discriminació per motius religiosos ni per qualsevol altra causa, respectant-se la 

dignitat i la memòria de les persones difuntes. 

 

 

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Objecte del Reglament. 

Aquest reglament té per objecte la regulació dels serveis funeraris i de la gestió del 

Cementiri Municipal, situat a l’Av. del Bosc, s/n, qualificat de bé de domini públic afectat 

al servei públic que li é s propi. 

 

Article 2. Enterraments. 

Els enterraments en el Cementiri Municipal de Bellpuig s’efectuaran sense discriminació 

per raons de raça, religió o qualsevol altra causa. 

 

Article 3. Ritus funeraris. 

1. Els ritus funeraris es practicaran sobre cada sepultura de conformitat amb el que 

hagués disposat en vida la persona difunta, o amb el que determini la família. Podran 

efectuar-se celebracions d’actes religiosos i laics amb motiu d’enterraments o 

commemoracions, sempre d’acord amb els principis d’igualtat i de llibertat ideològica i 

religiosa que estableix la Constitució. 

 

2.  Per a celebracions d’actes laics de comiat de persones difuntes, prèvia sol·licitud dels 

familiars, l’Ajuntament posarà a disposició d’aquests un espai municipal per poder dur a 

terme l’acte, sense presència del fèretre. 

 

3. L’Ajuntament de Bellpuig habilitarà al seu cementiri un espai dedicat al dol perinatal, 

anomenat “Espai Empremtes”. Aquest espai estarà a disposició d’aquelles famílies que han 

patit una pèrdua perinatal (la pèrdua d’un nadó independentment de la seva edat 

gestacional) i estarà obert a totes les persones, sigui quina sigui la seva creença religiosa. 

Les famílies que han patit aquestes pèrdues no han pogut disposar del cos de la criatura 

per fer un funeral i tenen desig i necessitat de poder disposar d’un espai de dol on poder 

simbolitzar-los i recordar-los. L’objectiu d’aquest espai serà facilitar l’elaboració del dol per 

part de les persones que han tingut una d’aquestes pèrdues i donar visibilitat a aquest dol 

per millorar la comprensió i el suport de la societat cap a aquestes famílies. 

 

Article 4. Competència i administració. 

L’activitat de serveis funeraris serà exercida per l’entitat o entitats designades en cada 

moment per l’Ajuntament, sota la seva supervisió, d’acord amb el règim previst al Títol 

Quart d’aquest reglament. 
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Article 5. Serveis funeraris i policia sanitària mortuòria. 

1. Tots els serveis que es produeixin amb relació a la policia sanitària mortuòria s’anotaran 

al llibre registre d’inhumacions i exhumacions a què es refereix la normativa i el present 

reglament. 

 

2. Les condicions i requisits tècnics i sanitaris per a la prestació de serveis funeraris en el 

terme municipal de Bellpuig, així com les definicions dels conceptes específics propis 

d’aquesta matèria, seran els previstos per la normativa sectorial de policia sanitària 

mortuòria. 

 

3. Les empreses de serveis funeraris que prestin el servei de transport de cadàvers 

hauran de disposar de les corresponents autoritzacions administratives per a la prestació 

dels serveis. 

La conducció de cadàvers s’haurà de realitzar amb els vehicles previstos a la normativa 

sobre policia sanitària mortuòria, no podent-se establir durant el trasllat etapes de 

permanència en llocs públics o privats, excepció feta de les que tinguin per objecte la 

pràctica de serveis religiosos o cerimònies laiques. 

 

 

TÍTOL SEGON. DRETS FUNERARIS 

 

CAPÍTOL I - Disposicions generals 

 

Article 6. Drets de les persones usuàries dels serveis. 

1. Les persones usuàries tenen, en relació amb els serveis funeraris, els drets següents: 

a) Rebre els serveis en condicions de respecte a la intimitat, la dignitat, les conviccions 

religioses, filosòfiques o culturals i el dolor de les persones afectades. 

b) Tenir accés al servei en condicions bàsiques d'igualtat, de manera que la manca de 

recursos econòmics no pugui constituir un impediment. 

c) Rebre l'assessorament imprescindible per garantir el procés correcte fins a la inhumació 

o la incineració del cadàver. Aquest assessorament, en tot cas, també ha d'incloure la 

informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els requisits i les pràctiques sanitàries 

exigibles segons la normativa de policia sanitària mortuòria. 

d) Tenir accés a un catàleg de les prestacions que es poden contractar amb les entitats 

prestadores dels serveis funeraris, amb la indicació detallada de les característiques 

d'aquestes prestacions i dels preus aplicables. 

e) Ser consultades sobre el procés d'elaboració de les normes d'ordenació de l'activitat, i 

participar-hi. 

f) Tenir la garantia de la continuïtat de les prestacions. 

h) Poder elegir lliurement l'empresa funerària. 

i) Els altres drets definits per la resta de normativa que hi sigui aplicable. 

 

Article 7. Promoció i domini del dret funerari. 

1. La titularitat dominical dels drets funeraris correspon exclusivament a l’Ajuntament. 

 

2. L’Ajuntament atorgarà el dret funerari en funció de les possibilitats d’ocupació que hi 

hagi al cementiri. 

 

3. L’exercici del dret funerari queda subjecte a les facultats i obligacions establertes en 

aquest reglament i al títol de concessió. 

 

Article 8. Dret funerari. 

1. La concessió del dret funerari es classifica en: 

a) Concessió regular, per un període de 50 anys. 

b) Concessió limitada, per un període de cinc anys. 
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2. La concessió regular del dret funerari sobre nínxols, columbaris i altres sepultures 

comporta l’autorització del seu ús durant 50 anys, per al dipòsit de cadàvers o restes 

d’aquests, i s’obté mitjançant resolució municipal d’adjudicació i el pagament de la taxa 

que estableixi l’ordenança fiscal, amb subjecció a les obligacions i deures que s’estableixen 

en el present reglament. 

Transcorregut el termini de la concessió, l’Ajuntament recuperarà la lliure disposició del dret 

sobre la sepultura i les restes existents es traslladaran a l’ossera general, excepte si se 

sol·licita una nova concessió. 

 

3. Les concessions limitades del dret funerari per un període de cinc anys només es 

podran constituir pels motius següents: 

a) La inhumació d’un cadàver, o el dipòsit de cendres, consecutius a la defunció. 

b) La inhumació de restes humanes i de restes cadavèriques procedents d’un altre 

cementiri. 

c) La inhumació d’un cadàver que no pugui efectuar-se en el nínxol, respecte del qual es 

disposa del corresponent títol funerari, per no haver transcorregut el termini mínim de 

temps des d’una anterior inhumació. 

 

4. L’adjudicació i assignació de sepultures es realitzarà, prèvia consulta a la persona 

sol·licitant respecte a l’alçada del nínxol dins els blocs de nínxols disponibles, per personal 

responsable del cementiri, seguint un criteri de correlació per fileres en sentit vertical dins 

de cada bloc. 

L’adjudicació de columbaris es durà a terme de forma anàloga. 

 

CAPÍTOL II - De les titularitats i concessions 

 

Article 9. Títol. 

1. El dret funerari sobre nínxols, columbaris i altres sepultures es garantirà mitjançant la 

inscripció al llibre registre públic de l’Ajuntament, i per l’expedició d’un títol nominatiu. 

Independentment de qui sigui la persona beneficiària, la titular del dret funerari serà 

sempre una persona amb capacitat jurídica. 

 

2. El títol del dret funerari contindrà les següents dades: 

a) Identificació de la sepultura. 

b) Data de reconeixement de la concessió de titularitat, classe i venciment. 

c) Nom, cognoms i DNI de la persona titular. 

d) Nom i cognoms de les persones, els cadàvers o restes cadavèriques de les quals 

romanguin a les sepultures. 

e) Nom, cognoms i DNI de la persona beneficiària. 

 

Article 10. Deteriorament, sostracció o pèrdua del títol. 

1. Quan per l’ús o qualsevol altre motiu un títol estigués deteriorat, es podrà canviar per 

un altre a nom del mateix titular. 

 

2. En cas de sostracció, retenció indeguda o pèrdua d’un títol, s’expedirà un duplicat, 

prèvia sol·licitud de la persona interessada i exposició pública mitjançant publicació en 

el Butlletí Oficial de la Província. 

 

3. Les errades en les dades personals o d’altre tipus que s’adverteixin als títols 

funeraris es corregiran a instància del titular, prèvia justificació i comprovació. 

 

Article 11. Tributs. 

El gaudiment d’un dret funerari i de les seves transmissions durà implícit el pagament de 

la taxa anual corresponent, de conformitat amb les disposicions establertes a les 
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ordenances fiscals municipals relatives a aquesta matèria. 

 

Article 12. Titulars dels drets funeraris. 

1. El dret funerari es registrarà: 

a) A títol individual, de la persona peticionària. 

b) A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com 

a tals per l’administració, per a ús exclusiu dels membres i de les persones  asilades i 

acollides. 

c) A nom de corporacions, fundacions o entitats legalment constituïdes, per a ús exclusiu 

dels membres o el personal. 

d) Conjuntament, a favor de dues persones amb llaços afectius que demostrin una 

situació de convivència mínima de dos anys. 

 

2. En cap cas podrà registrar-se el dret funerari a nom de societats d’assegurances, 

de previsió o qualsevol altra similar que, exclusivament o com a compliment d’altres 

riscos, garanteixin als seus afiliats el dret a nínxols, columbaris o altres sepultures per 

al dia del seu òbit. Tan sols podran obligar-se a proporcionar a la persona assegurada 

el capital necessari per obtenir-la. 

 

Article 13. Concessió de noves sepultures. 

1. Les concessions funeràries només podran atorgar-se per la necessitat de l’enterrament 

immediat d’un o més cadàvers o per trasllats des d’un altre cementiri, establint-se la 

limitació de, com a màxim, dues sepultures per unitat familiar. 

 

2. Abans de poder obtenir una nova concessió, es comprovarà, a través dels registres o 

altres mitjans de prova, si el cadàver a inhumar és titular d’una altra sepultura, sigui ell o 

algun dels membres de la unitat familiar. 

Si la posseeixen i l’última utilització és de data superior a cinc anys, no s’atorgarà una 

nova sepultura, llevat que, per les circumstàncies previstes a  la normativa sectorial de 

policia sanitària mortuòria, les limitacions inhabilitin inhumacions posteriors. 

 

Article 14. Caducitat del termini. 

Caducada la concessió de dret funerari, es requerirà a la persona titular per tal que 

procedeixi a sol·licitar una nova concessió o bé efectuï el trasllat de les restes a altres 

sepultures o a l’ossera comuna. 

 

CAPÍTOL III - De les transmissions dels drets funeraris 

 

Secció 1a. Disposicions generals 

 

Article 15. Transmissions successives. 

1. Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la duració del termini de 

la concessió atorgada. 

 

2. La transmissió o rectificació del dret funerari serà declarada a sol·licitud de la part 

interessada o d’ofici, en expedient administratiu, en el qual es practicarà la prova i 

s’aportarà la documentació necessària per justificar els extrems i el títol del dret funerari, 

excepte en cas de pèrdua. 

 

Article 16. Nomenament de persona beneficiària. 

1. Respecte als drets funeraris obtinguts per dues persones amb llaços afectius que 

demostrin una situació de convivència mínima de dos anys, en cas de mort d’una 

d’aquestes persones la supervivent s’entendrà que rep automàticament la part de titularitat 

de la difunta. La persona supervivent podrà nomenar una nova beneficiària, si no ho 

haguessin fet conjuntament amb anterioritat. 
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2. Qui sigui titular del dret funerari haurà de designar, en el moment de l’obtenció de la 

concessió, una única persona beneficiària del nínxol, columbari o altra sepultura per a 

després de la seva mort. Amb aquesta finalitat, compareixerà davant l’Ajuntament i 

subscriurà l’oportuna acta que contindrà les dades de la sepultura, nom, cognoms, DNI, 

domicili de la beneficiària i data del document. 

 

3. A la mateixa acta també podrà designar-se una persona beneficiària substituta per 

al cas de premoriència d’aquella. Podrà substituir-se la compareixença per un document 

notarial. 

 

4. S’entendrà que no existeix persona beneficiària quan la que hagués estat designada 

com a tal hagués finat amb anterioritat al titular. En el supòsit d’haver ocorregut l’òbit 

amb posterioritat, el dret ja obtingut es diferirà a favor de les persones hereves o 

descendents. 

 

5. La persona beneficiària es podrà variar tantes vegades com vulgui el titular, essent 

vàlida la darrera designació efectuada davant l'Ajuntament o per acte notarial. 

 

Article 17. Renúncia. 

La persona titular pot renunciar al dret funerari en qualsevol moment. En aquest cas, el 

dret reverteix novament a favor de l’Ajuntament. 

 

Secció 2. Transmissió del dret funerari entre persones vives 

 

Article 18. Cessió entre persones vives. 

1. Exclusivament s’estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures 

per actes entre persones vives a favor de familiars de la persona titular en línia directa i 

en la col·lateral fins al quart grau, ambdues per consanguinitat i fins al segon grau per 

afinitat i de persones amb les quals existeixi una situació de convivència mínima de dos 

anys amb llaços afectius. 

 

2. La permuta de drets funeraris de tota mena i el traspàs a títol onerós de qualsevol classe 

de sepultures queden prohibits. 

 

Secció 3a. Transmissió del dret funerari per causa de mort 

 

Article 19. Transmissió per causa de mort. 

1. A la defunció de la persona titular del dret funerari, la persona beneficiària, els hereus 

testamentaris o a qui correspongui ab intestato, hauran de sol·licitar la transmissió 

del dret funerari a favor seu, 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-se sol·licitat la transmissió, no es concediran llicències d’obres ni s’autoritzaran 

exhumacions ni noves inhumacions en la sepultura a què feia referència el dret 

funerari fins que no es comuniqui davant l’Ajuntament la transmissió d’aquest dret en 

favor de la persona beneficiària o dels hereus corresponents mitjançant la presentació dels 

elements probatoris de la seva condició. 

 

Article 20. Forma de les transmissions. 

1. Les transmissions mortis causa es produiran en la forma prevista en el dret civil 

successori. En tot cas, si en el mate ix  títol funerari h i  consta designada una persona 

beneficiària, es produirà la transmissió a favor d’aquesta. Es requerirà que la persona 
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beneficiària s’identifiqui i acrediti davant l’Ajuntament la defunció del titular del dret de 

la sepultura per qualsevol dels mitjans admissibles en dret. S’entendrà com a beneficiària, 

al marge de la persona que figuri inscrita com a tal en el llibre registre o en el corresponent 

títol, la que consti registrada com a cotitular del dret funerari, segons el supòsit previst a 

l’article 11.1 d). 

 

2. Fora del cas de la designació de persona beneficiària, el dret funerari serà transmès 

en les formes testamentàries o intestades previstes en el dret civil successori, 

presentant davant l’Ajuntament els elements probatoris que acreditin la condició d’hereu 

o legatari d’aquest dret. 

 

3. En els supòsits de successió testada i intestada, si hi ha diversos hereus, els drets de 

la concessió, i, per tant, el títol d’aquesta, serà estès a favor de només un d’ells, 

requerint-se la seva designació per la resta d’hereus. En cas de no haver-hi acord, 

s’atribuirà la titularitat al que tingui major proporció en l’herència. Si no fos possible, 

s’atribuirà a l’hereu supervivent de més edat; en el cas que aquest no accepti, s’atorgarà 

al que segueixi per edat, i així successivament. 

 

4. Supletòriament, quan no pugui acreditar-se la transmissió per cap de les formes 

anteriors per circumstàncies degudament justificades en l’expedient, qui posseeixi títols 

sobre sepultures que figurin registrades a nom de persones difuntes podran sol·licitar 

provisionalment el traspàs a favor seu. A aquest efecte, hauran d’acreditar la possessió 

del títol i la defunció del titular. No caldrà justificar documentalment la defunció del titular 

quan, per raons de data d’expedició de títol o altra causa notòria, resulti provat a judici 

de l’Ajuntament. 

 

5. Les transmissions que es realitzin a favor dels posseïdors es formalitzaran en expedient 

administratiu, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè en el termini de 

quinze dies hàbils s'hi pugui oposar qui pensi que té dret a fer-ho, sense perjudici de 

terceres persones amb millor dret i amb prohibició de tota exhumació posterior que no 

sigui del cadàver del cònjuge o dels ascendents, descendents o col·laterals fins al quart 

grau de consanguinitat o afinitat del nou titular o de la persona que sol·liciti l'exhumació. 

 

6. Els títols provisionals es convertiran automàticament en definitius quan transcorrin cinc 

anys sense cap reclamació al respecte. 

 

CAPÍTOL IV – De la retrocessió de sepultures 

 

Article 21. Retrocessió. 

1. Les sepultures podran ser retrocedides per les persones titulars a l’Ajuntament sempre 

que aquestes titulars no en tinguin la possessió amb caràcter provisional. La retrocessió 

implica l’acceptació prèvia per part del consistori.  

 

2. Per tramitar la retrocessió, la persona titular demanarà, mitjançant sol·licitud formal, 

l’inici de l’expedient de retrocessió. Un cop rebuda, amb independència de la data 

d’obtenció, se la informarà de la quantitat valorada resultant de la sepultura, que mai no 

sobrepassarà el cost de concessió d’una sepultura de característiques similars en aplicació 

de l’ordenança fiscal. La persona titular, en cas de conformitat amb la valoració resultant, 

demanarà la continuació de l’expedient de retrocessió, es buidarà la sepultura i 

l’Ajuntament acceptarà la retrocessió per resolució de l’alcaldia, abonant-se les quantitats 

que corresponguin en funció de l’aplicació de l’ordenança fiscal. 
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CAPÍTOL V – De la pèrdua o caducitat dels drets funeraris 

 

Article 22. Pèrdua o caducitat del dret funerari. 

1. Es podrà declarar la caducitat del dret funerari. Aquesta caducitat es produirà d’ofici 

transcorreguts 50 anys des de la primera concessió sense haver-ne sol·licitat una de nova. 

Una vegada declarada, la titularitat del dret revertirà de nou a l’Ajuntament. 

Altres casos de caducitat són els següents: 

a) Per estat ruïnós de la construcció. La declaració de tal estat i caducitat requerirà 

expedient administratiu. 

b) Per abandonament de les sepultures. S’entendrà com a tal quan hagi transcorregut 

el termini temporal aplicable en cada moment d’acord amb el dret civil català que estigui 

vigent, en relació amb la prescripció dels drets reals, sense que les persones 

beneficiàries o hereves hagin demanat el traspàs provisional o definitiu a favor seu, o 

quan no s’hagi efectuat cap enterrament en el mateix termini i la sepultura presenti 

signes evidents d’abandonament. 

c) Per destrucció, trasllat del cementiri o causa de força major no imputable a terceres 

persones ni a l’administració. 

d) Per impagament de qualsevol de les taxes meritades. 

e) Per necessitat de satisfacció de l’interès públic, cas en què caldrà procedir conforme al 

previst per a la retrocessió de sepultures. 

 

2. La declaració de caducitat requerirà resolució expressa, amb tràmit previ d’informació 

pública i audiència a les persones interessades per termini de 30 dies. 

 

3. Un cop iniciada la incoació d’expedient de declaració de caducitat per qualsevol de les 

causes previstes en aquest article, s’informarà d’aquest fet mitjançant avís informatiu 

que s’exhibirà en lloc visible de la sepultura, durant un termini d’un any, llevat dels 

casos en què s’hagi pogut notificar l’acord d’incoació de l’expedient de declaració de 

caducitat al titular de la concessió del dret funerari. 

 

Article 23. Efectes de la caducitat. 

1. Declarada la caducitat del dret funerari d’una sepultura, es podran concedir novament 

drets sobre aquesta. 

 

2. 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, 

després dels quals no es podran reclamar. 

 

 

TÍTOL TERCER. DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

CAPÍTOL I. Organització del Cementiri 

 

Article 24 Obertura i tancament del Cementiri. 

Es designarà responsable de l’obertura i tancament de les portes i la guarda de les 

claus del cementiri. 

L’Ajuntament vetllarà perquè a l’entrada de la instal·lació hi figuri un rètol indicatiu del 

règim horari vigent. 

 

Article 25. Gestió administrativa del Cementiri i Registre públic. 

1. Es disposarà d’un registre públic de totes les sepultures i de les operacions que s’hi facin, 

així com de les incidències pròpies de la titularitat dels drets funeraris. 

 

2. El registre públic del cementiri comprendrà els llibres-registre següents: 

a) General de sepultures. 
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b) D’inhumacions 

c) D’exhumacions i reinhumacions per conduccions de cadàvers i trasllats de restes 

cadavèriques. 

 

3. Els llibres-registre contindran les dades següents: 

a) El llibre-registre general de sepultures contindrà, referent a cadascuna d’aquestes, les 

següents dades: 

- Identificació de la sepultura, amb indicació del nombre de departaments de què consta. 

- Data de la concessió o de l’acord d’adjudicació i, si escau, de l’alta de les obres de la 

sepultura de construcció particular. 

- Nom, cognoms, número del DNI i adreça del titular de la sepultura. 

- Nom, cognoms, número del DNI i domicili de la persona beneficiària designada. 

- Successives transmissions per actes inter vius o mortis causa. 

- Respecte dels cadàvers, restes humanes, cendres i/o restes cadavèriques, 

inhumacions, conduccions i trasllats: nom, cognoms, número del DNI, dates de cada 

operació realitzada, edat, sexe, domicilis mortuori i habitual del difunt, causes fonamental 

i immediata de la mort, número del col·legiat que certifica la defunció i indicació de l’òrgan 

judicial, cas que amb motiu de l’òbit s’hi instrueixi alguna causa. 

b) El llibre d’inhumacions contindrà ressenya de les inhumacions practicades. 

c) El llibre d’exhumacions i reinhumacions contindrà ressenya de les exhumacions i 

reinhumacions practicades. 

 

4. Els suggeriments o queixes relacionats amb el funcionament del servei públic es 

presentaran al Registre General de l’Ajuntament. 

 

Article 26. Horaris de funcionament. 

1. El cementiri restarà obert durant l’horari que l’Ajuntament determini, d’acord amb les 

circumstàncies de cada època de l’any, el qual es donarà a conèixer pels mitjans que 

l’Ajuntament cregui oportú. 

 

2. Durant la nit, queda expressament prohibit dur a terme enterraments i realitzar 

qualsevol classe de treballs dins el recinte del cementiri, llevat dels casos excepcionals 

degudament justificats i autoritzats per l’Ajuntament. 

 

Article 27. Cura del Cementiri. 

La cura i vigilància del cementiri estarà encomanada a la persona responsable, qui durà 

a terme les següents tasques: 

a) Obrir i tancar les portes del cementiri a l’hora que sigui assenyalada pels serveis 

funeraris municipals a cada època de l’any. 

b) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observi a l’Ajuntament. 

c) Complir les ordres que rebi pel que fa a l’ordre i l’organització dels serveis del cementiri. 

d) Impedir l’entrada i sortida del cementiri de restes mortals i objectes, si no es disposa de 

la corresponent autorització. 

e) Tenir cura que tots els departaments del cementiri es trobin en perfecte estat de 

netedat, conservació i ordre. 

 

Article 28. Facultats i obligacions de l’Ajuntament. 

Les facultats i obligacions que corresponen a l’Ajuntament són les següents: 

a) L’organització, vigilància, neteja i condicionament dels elements comuns del cementiri. 

b) L’atorgament de concessions de drets funeraris sobre nínxols, columbaris i altres 

sepultures, i el reconeixement de drets funeraris de qualsevol classe. 

c) La resolució de tots els recursos, queixes i peticions que es presentin contra els actes 

de gestió del servei. 

d) La percepció de les taxes i cànons que legalment se’n derivin. 

e) El registre de nínxols, columbaris i altres sepultures. 
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f) Expedir els permisos d’inhumació, exhumació i trasllats. 

g) Portar el llibre-registre d’enterrament. 

h) Practicar els assentaments corresponents a tots els llibres-registre. 

i) Reconèixer els drets funeraris. 

j) Portar el r egistre dels drets funeraris reconeguts i expedir els corresponents títols 

acreditatius. 

k) Les assignades pel Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i disposicions de la 

Generalitat de Catalunya. 

l) Qualsevol altra que li sigui atorgada per la legalitat vigent. 

 

Article 29. Comportament dels visitants. 

Les persones que visitin el cementiri es comportaran amb el respecte adequat dins el recinte 

i amb les instal·lacions que conté, sense pertorbar la tranquil·litat i l’ordre d’aquest 

espai. A aquest efecte, no es permetrà cap acte que, de manera directa o indirecta, suposi 

una profanació. 

 

Article 30. Prohibició d’entrada d’animals i vehicles. 

1. No es permetrà l’accés de vehicles a l’interior del recinte del cementiri, llevat dels 

vehicles municipals de serveis, els de les empreses funeràries autoritzades per a la 

prestació del servei de transport de cadàvers i els de les empreses constructores o de 

manteniment que transportin materials per utilitzar-los al mateix cementiri, sempre que 

disposin de les corresponents llicències i autoritzacions. 

Excepcionalment, amb motiu d’un sepeli, la persona responsable de l’equipament públic 

autoritzarà l’accés del vehicle particular que transporti una persona discapacitada. 

 

2. En tots els casos, les persones propietàries dels mitjans de transport esmentats seran 

responsables dels desperfectes produïts a les vies o instal·lacions del cementiri i 

estaran obligades a la immediata reparació o, si escau, a la indemnització dels danys 

causats; absent la persona propietària, la mateixa responsabilitat podrà ser 

immediatament exigida a qui condueixi el vehicle que hagi causat els danys. 

 

3. Queda prohibit l’accés de cap classe d’animal, sense anar degudament lligat o engabiat, 

dins el recinte del cementiri; a excepció dels gossos pigall. 

 

Article 31. Execució d’obres particulars. 

1. Per a la realització de qualsevol classe d’obra dins el recinte del cementiri municipal, 

serà necessari obtenir l’autorització expressa per part de l’Ajuntament, sense perjudici de 

sol·licitar, també, la preceptiva llicència urbanística. 

 

2. En la realització d’obres particulars es tindrà cura especial de no produir desperfectes 

en les instal·lacions existents. Si es produïssin danys, la persona titular de la llicència serà 

responsable de la reparació. 

 

Article 32. Conservació d’elements accessoris. 

La neteja, conservació i manteniment dels elements accessoris que s’instal·lin en les 

sepultures anirà a càrrec de qui posseeixi la titularitat dels drets funeraris. 

Acabada la neteja de qualsevol sepultura, les restes de flors o altres objectes inservibles 

s’hauran de dipositar als llocs destinats a l’efecte. 

 

Article 33. Conservació i neteja general. 

L’Ajuntament tindrà cura dels treballs de conservació i neteja generals del cementiri. 

Tanmateix, l’Ajuntament no realitzarà la conservació ni el manteniment de les 

edificacions i instal·lacions del cementiri executades per particulars. 

En cas que les persones titulars de les sepultures incompleixin el deure de neteja i 

conservació dels béns privatius, i quan es pugui apreciar estat de deteriorament, els 
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serveis municipals requeriran el seu compliment. Si no es fes en el termini assenyalat, 

l’Ajuntament podrà realitzar-lo de forma subsidiària amb càrrec a la persona titular del dret 

funerari, sense perjudici del que es preveu en aquest reglament pel que fa a la caducitat 

del dret i al règim d’infraccions i sancions. 

 

Article 34. Règim de responsabilitats per danys. 

Independentment de la responsabilitat prevista per als titulars de les llicències d’obres, 

qui tingui la titularitat dels drets funeraris serà responsable dels danys i desperfectes 

que puguin causar en les construccions del cementiri, així com en els elements accessoris 

de les sepultures contigües. 

L’Ajuntament no assumirà responsabilitats per robatoris, furts o desperfectes que tercers 

puguin ocasionar en les sepultures i objectes que es col·loquin per particulars en el 

cementiri. 

Quan s’hagi de dur a terme l’obertura d’una sepultura, per incompliment de les 

obligacions per part del titular dels drets funeraris, l’Ajuntament no es farà responsable 

del trencament de les làpides, lloses, costats, vidres o altres elements ornamentals, 

col·locades per particulars, llevat que aquests danys siguin conseqüència de negligència o 

dol. 

 

Article 35. Prohibició de venda ambulant. 

No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior del cementiri, ni es concediran parades ni 

autoritzacions per al comerç o propaganda, encara que siguin objectes adequats per a la 

decoració i ornamentació. Qualsevol activitat comercial relacionada amb l’activitat pròpia 

del recinte funerari requerirà l ’autorització pertinent i es desenvoluparà sempre fora 

del mateix recinte. 

 

CAPÍTOL II. Construccions funeràries 

 

Article 36. Construcció de sepultures. 

L’Ajuntament gestionarà la construcció de nínxols, columbaris i altres sepultures en 

quantitat suficient, segons dades estadístiques, i atorgarà l’accés al dret funerari a qui 

ho sol·liciti, ajustant-se a allò que s’estableix en el present reglament, seguint un rigorós 

ordre de petició. 

Totes les sepultures seran denominades en forma adequada i numerades 

correlativament. Els titulars queden obligats a acceptar el número. 

 

Article 37. Condicions de les obres a instància de particulars. 

La realització de tota classe d’obres dins el recinte del cementiri requerirà l’observança, 

per part dels contractistes executors, de les següents normes: 

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 als llocs que es 

designin, amb la protecció que en cada cas es consideri necessària. 

c) La concentració dels materials, eines, terra o aigua, es farà en punts que no 

dificultin la circulació o el pas de vianants. 

d) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció 

es col·locaran de manera que no malmetin les plantes, nínxols o altres sepultures 

adjacents. 

e) Les eines mòbils destinades a la construcció s’hauran de desar diàriament en coberts 

o dipòsits per a una millor conservació i per l’ordre del recinte. 

f) Un cop acabada l’obra, qui l’hagi executat haurà de procedir a la neteja del lloc de 

la construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus de material (làpides, marcs, 

etc.). Sense aquest requisit, no s’autoritzarà l’alta. 
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Article 38. Obres de col·locació de làpides, reparació i conservació en sepultures 

de construcció municipal. 

Les obres que la persona titular d’una concessió de dret funerari sol·liciti per a la 

reforma, decoració, pintura, col·locació de làpides, reparació, conservació o d’elements 

accessoris als nínxols i columbaris de construcció municipal necessitaran permís, previ 

pagament dels drets que s’estableixin a l’ordenança fiscal corresponent. 

Les sepultures estaran adequadament numerades amb identificació de les dades de les 

restes inhumades i la data de la inhumació, que haurà de constar encara que no s’hagi 

instal·lat làpida. 

 

Article 39. Epitafis i simbologia de les làpides 

1. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols que constin a les làpides dels nínxols, 

columbaris o altres sepultures podran transcriure’s a qualsevol idioma, sempre que es 

preservi el degut respecte al recinte. Es farà responsable la persona titular de qualsevol 

inscripció que pugui lesionar drets de tercers. 

 

2. Als nínxols que no tinguin làpida, l'Ajuntament, amb caràcter subsidiari del titular del 

dret funerari, inscriurà el nom i els cognoms del cadàver de la darrera persona inhumada. 

 

Article 40. Corones i altres elements decoratius. 

1. Les sepultures seran condicionades pels titulars dels drets funeraris o per persones en 

qui deleguin. No es permet la col·locació de gerros o elements decoratius que no estiguin 

subjectes o adossats als marcs dels nínxols o columbaris. 

 

2. Quan en una inhumació hi hagi moltes corones i rams, se’n penjarà una,  si és 

possible, i les altres es dipositaran repenjades en el terra, el més a prop possible del 

nínxol. En qualsevol cas, es dipositaran de tal manera que no envaeixin els camins 

adjacents. 

 

CAPÍTOL III. Infraccions i sancions 

 

Article 41. Infraccions. 

Les infraccions es classifiquen en: 

A. Lleus. 

B. Greus. 

C. Molt greus. 

 

A. Es consideren infraccions lleus les següents: 

a) L’obstrucció lleu del normal funcionament del servei públic de cementiri: 

- Realitzant treballs preparatoris de picapedrer o marbrista dins el recinte. 

- No comunicant a l’Ajuntament l’inici d’obres de construcció particular dins el recinte del 

cementiri, tot i gaudir de la preceptiva llicència urbanística. 

- Realitzant qualsevol mena de venda ambulant a l’exterior del cementiri sense gaudir 

de la preceptiva autorització. 

- No desant diàriament les eines mòbils destinades a la construcció d’obres dins el 

recinte. 

b) La pertorbació lleu de la salubritat i l’ornat públic del cementiri: 

- Dipositant rams i corones tot envaint els camins adjacents. 

- Envaint amb plantacions les construccions veïnes. 

- No conservant ni mantenint adequadament els elements accessoris instal·lats a les 

sepultures. 

d) La pertorbació lleu de la convivència que afecti la tranquil·litat o els drets legítims de les 

altres persones ocasionada per: 

- To excessivament elevat de la veu humana. 

- Manca lleu d’adequació a l’ambient de recolliment i respecte que ha d’imperar dins l’espai 
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del servei públic de cementiri. 

 

B. Es consideren infraccions greus les següents: 

a) Actes de deteriorament greus que generin danys (la reparació dels quals suposi una 

valoració de quantia inferior als 3.000 € ) al patrimoni municipal, s igui a les 

infraestructures, instal·lacions o elements tant del servei públic com l’espai públic del 

cementiri. 

b) Obstrucció del normal funcionament del servei públic de cementiri: 

- Realitzant treballs dins el cementiri: 

o Fora dels horaris establerts. 

o Sense gaudir de l’oportuna autorització municipal. 

o Superant el termini de sis mesos sense haver finalitzat les obres de construcció 

particulars, sens perjudici de l’extinció de la corresponent llicència. 

- Accedint a l’interior del recinte del cementiri amb vehicles sense gaudir de la 

corresponent llicència o autorització. 

- Superant la superfície màxima autoritzada de l’espai reservat en els seus punts per a les 

construccions particulars dins del cementiri. 

- Realitzant qualsevol classe de venda ambulant a l’interior del cementiri. 

- Accedint a l’interior del recinte del cementiri amb animals en condicions no autoritzades. 

- Utilitzant eines d’enterrament de l’Ajuntament sense l’autorització expressa. 

c) Pertorbació greu de la convivència amb comportaments incívics, no inclosos ni 

assimilables als supòsits previstos a l’apartat d’infraccions molt greus que alterin de 

forma notable la tranquil·litat i l’ambient de recolliment que ha d’imperar dins la 

instal·lació del servei públic de cementiri municipal. 

d) Pertorbació intensa de la salubritat i l’ornat públic mitjançant: 

- L’incompliment del deure de neteja i conservació de les sepultures. 

- La instal·lació d’epitafis, recordatoris, emblemes i símbols que atemptin contra el 

degut respecte al recinte. 

 

C. Es consideren infraccions molt greus les següents: 

a) Els actes de deteriorament rellevant que generin danys (la reparació dels quals suposi 

una valoració de quantia superior als 3.000 €) al patrimoni municipal, sigui a les 

infraestructures, instal·lacions o elements tant del servei públic com l’espai públic del 

cementiri. 

b) Impedir l’accés legítim al servei a altres persones: 

- Mitjançant la cessió a títol gratuït de dret funerari entre estranys sense autorització. 

- Mitjançant la permuta de drets funeraris i el traspàs a títol onerós de qualsevol classe de 

sepultures, llevat del previst per a les sepultures de construcció particular. 

c) La pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera immediata i directa la 

tranquil·litat dins el recinte del cementiri o l’exercici dels drets legítims d’altres persones, 

a través d’actes, conductes o exhibició de símbols que suposin discriminació racial, 

sexual o ideològica, sempre que les conductes no estiguin incloses en els tipus previstos 

en la normativa sectorial corresponent. 

 

Article 42. Sancions 

Prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador en què es determini la 

responsabilitat en la comissió d’alguna de les infraccions establertes anteriorment, es 

podran imposar les següents sancions: 

a) Per la comissió d’infraccions lleus: Multa de fins a 750 €. 

b) Per la comissió d’infraccions greus: Multa de fins a 1.500 €. 

c) Per la comissió d’infraccions molt greus: Multa de fins a 3.000 €. 

Amb independència de la qualificació de la falta, la comissió de determinades infraccions 

suposarà, d’acord amb les previsions contingudes als articles d’aquest reglament, la 

possibilitat de pèrdua de drets de naturalesa administrativa, haver d’indemnitzar 

l’Ajuntament per danys que podran ser reclamats judicialment i el pas del tant de culpa 
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als tribunals en aquelles conductes que puguin ser constitutives de delicte o de falta penal. 

 

Article 43. Exercici de la potestat sancionadora. 

1. Els expedients sancionadors es tramitaran d’acord amb les previsions contingudes en 

la legislació de procediment administratiu i conforme els principis de la potestat 

sancionadora reconeguts en la legislació del règim jurídic del sector públic vigent. 

 

2. Els expedients sancionadors incoats a conseqüència de les infraccions comeses contra 

els tipus previstos en aquest títol se substanciaran, en allò no previst per la normativa 

anterior, d’acord amb el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 

sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat o norma que el 

substitueixi. 

 

 

TÍTOL QUART. INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS 

 

CAPÍTOL I - Disposicions generals 

 

Article 44. Normativa aplicable i autorització. 

1. Les inhumacions i exhumacions o les conduccions i trasllats de cadàvers o restes es 

regiran per les disposicions de caràcter higièniques-sanitàries vigents. 

 

2. Tota inhumació i exhumació, conducció o trasllat requerirà l’autorització prèvia de 

l’autoritat competent. 

 

3. No es podrà donar destinació final a cap cadàver abans del transcurs dels terminis 

mínims establerts en la normativa vigent en matèria de policia sanitària mortuòria. 

 

4. Els cadàvers podran ser inhumats en qualsevol classe de sepultura autoritzada per 

l’Ajuntament. 

 

CAPÍTOL II - De les inhumacions 

 

Article 45. Dret d’ús de la sepultura. 

1. El dret del titular a l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en aquest 

reglament serà garantit per l’Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació, 

sigui de familiars o estranys, s’entendrà deferit vàlidament pel sol fet de la presentació 

del títol, sempre que no existeixi denúncia escrita de sostracció, retenció indeguda o 

pèrdua, presentada al registre de l’Ajuntament amb vuit dies d’antelació. 

 

2. Quan l’expedició del títol del dret funerari sigui a nom d’una comunitat o ens similar, 

s’exigirà la certificació expedida per la direcció d’aquella, en la qual s’acrediti que el 

cadàver correspon a un membre de la comunitat o a un dels seus acollits. 

 

Article 46. Sol·licitud d’inhumació. 

En tota petició d’inhumació caldrà la presentació dels següents documents: 

a) Títol del dret funerari o sol·licitud de concessió de drets funeraris. 

b) Llicència d’enterrament. 

c) Autorització judicial (en els casos diferents de la mort natural) que es lliurarà en el 

moment de la inhumació. 

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

moment de la inhumació. 

e) Acreditació del pagament de les taxes corresponents. 

En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona a nom de la qual s’hagués 

estès el títol. Si aquesta resultés haver mort, o no es pogués identificar, s’autoritzarà la 
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inhumació i un cop efectuada es requerirà els posseïdors del títol perquè instin el traspàs 

a favor de qui en tingui dret. Igual tràmit se seguirà quan es tracti de l’enterrament de la 

persona titular. 

 

Article 47. Inhumació sense títol. 

Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents: 

a) Quan sigui la persona titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua del títol. En cas d’existir 

diverses persones titulars, quan ho demani una de les persones titulars. 

b) Quan s’hagi d’inhumar el cadàver del mateix titular. 

 

Article 48. Reducció de despulles. 

Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes, 

s’efectuarà prèviament la reducció de les despulles dipositades en el nínxol. 

Només a petició expressa del titular, aquesta operació tindrà lloc en l’acte d’inhumació, 

sempre que les disponibilitats del servei ho permetin. 

 

Article 49. Inhumacions successives. 

1. El nombre d’inhumacions successives a cada nínxol o sepultura no serà limitat per altra 

causa que la respectiva capacitat, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes 

de les anteriorment efectuades, llevat que la persona titular del dret funerari, en establir-

se el dret o en qualsevol moment posterior, el limiti en forma fefaent respecte al 

nombre o relació excloent de persones, els cadàvers de les quals hi puguin ser inhumats. 

 

2. No es podrà obrir cap sepultura fins dos anys després de la darrera inhumació; en el 

supòsit que la mort s'hagués produït per malaltia contagiosa o infecciosa, aquest 

termini mínim serà de cinc anys. Aquests terminis s’entenen sense perjudici dels que 

puguin resultar de les disposicions vigents en matèria de policia sanitària mortuòria. 

 

3. S'exceptuen, en tot cas, les sepultures que continguin cadàvers embalsamats o que 

s'embalsamin per ser traslladats i les sepultures a l'interior de les quals hi hagi nínxols en 

què es tanquin hermèticament els cadàvers. 

 

4. En els casos en què sigui simultània la petició de la concessió de dret funerari amb la 

d’inhumació, l'Alcaldia haurà de resoldre les dues peticions conjuntament. 

 

Article 50. Inhumacions de beneficència i inhumacions judicials. 

1. L’Ajuntament garantirà la inhumació de cadàvers de persones quan la persona difunta 

i l’entorn familiar i de convivència estigui mancat absolutament de mitjans econòmics 

per sufragar les despeses derivades del sepeli o bé derivi de manament judicial. La 

insolvència haurà d’acreditar-se davant els serveis socials municipals amb els informes 

pertinents. 

 

2. Aquestes sepultures seran sempre nínxols, no podran ser objecte de concessió i la 

seva utilització no reportarà cap dret. 

 

3. A la fi del termini legal, s’oferirà a l’entorn familiar i de convivència l’obtenció de la 

concessió d’una sepultura i, en cas contrari, les restes seran traslladades a l’ossera general, 

llevat que es tracti d’una inhumació ordenada judicialment, quan s’atendrà a les 

indicacions de la corresponent instància judicial. 

 

Article 51. Enterraments segons les diferents creences. 

1. L’Ajuntament possibilitarà enterraments segons els pertinents ritus a les persones que 

professen la religió musulmana i a les d’altres confessions. 

 

2. Es reservaran parcel·les en el cementiri, sempre que hi hagi disponibilitat. 

http://www.bellpuig.cat/


 
 

C. Homenatge a la Vellesa, 6 Bellpuig Tel.973 320 408 www.bellpuig.cat  Reglament Cementiri i Serveis Funeraris - 17 

 

3. Respecte a la forma i el procediment d’aquestes inhumacions es tindrà en compte de 

complir, en qualsevol cas, els requisits que es determinen en el Reglament de Policia 

Sanitària i Mortuòria, sense oblidar les previsions normatives de la legislació de règim 

local i patrimonial vigent. 

 

Article 52. Incineració. 

1. El servei d’incineració té per objecte atendre la destinació final dels cadàvers, de restes 

humanes i de restes cadavèriques, consistent en la reducció a cendres. 

 

2. Les incineracions s’efectuaran segons les normes del Reglament de Policia Sanitària 

Mortuòria. 

 

3. Les cendres resultants de la incineració hauran de ser col·locades en una urna, que haurà 

de complir els requisits següents: 

- Haurà de disposar d’un sistema de tanca segura i hermètica. 

- Haurà de ser de material sòlid. 

- Hi haurà de figurar, gravat, el nom de la persona difunta. 

 

4. El transport de les urnes de cendres o llur dipòsit no està subjecte a cap exigència 

sanitària. 

 

5. Els drets i obligacions administratives seran les mateixes de la inhumació. 

 

CAPÍTOL III - De les exhumacions i trasllats 

 

Article 53. Exhumacions. 

1. No es podrà obrir cap sepultura funerària destinada a la inhumació de cadàvers abans del 

termini de dos anys des de la darrera inhumació, en aplicació del reglament de policia 

sanitària mortuòria 

 

2. Excepcionalment, en el cas de cadàvers que, per la causa de la mort, segons la normativa 

legal puguin representar un perill sanitari, aquest termini serà de cinc anys. 

 

3. Respecte als cadàvers que hagin estat incinerats, tant si les cendres han estat dipositades 

en un columbari com si ho han estat en un nínxol, no serà d’aplicació el termini de dos anys. 

 

Article 54. Trasllat a un altre Cementiri. 

L’exhumació d’un cadàver o de les restes per a la inhumació en un altre cementiri o 

incineració necessitarà la sol·licitud del titular de la sepultura de què es tracti i el transcurs 

dels terminis assenyalats en la normativa sectorial en matèria de policia sanitària 

mortuòria, des de l’última inhumació. 

És competència de la Generalitat de Catalunya autoritzar aquesta conducció o trasllat cap 

a un altre cementiri. 

 

Article 55. Trasllat dins el Cementiri. 

Si la reinhumació s’hagués d’efectuar en una altra sepultura del mateix cementiri, es 

necessitarà la conformitat dels titulars de les sepultures. 

 

Article 56. Trasllat per obres. 

1. En cas que fos necessari el trasllat de restes per obres de reparació en sepultures o per 

motius d’obres de caràcter general al cementiri, l’Ajuntament ho comunicarà a les 

persones titulars afectades. S i  les persones esmentades tenen domicili desconegut o 

estan enterrades a la sepultura sense haver fet l’oportú canvi de titularitat, la 

comunicació s’efectuarà mitjançant publicació d’edictes, concedint un termini de quinze 
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dies hàbils per tal que les persones interessades puguin fer les al·legacions que considerin 

convenients. Aquest termini podrà ser escurçat en s e t  dies, en cas d’urgència 

sobrevinguda degudament acreditada en l’expedient i, pel cas d’afectació a la salut pública 

degudament justificada, es podrà procedir de manera immediata. 

 

2. Sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumacions, el trasllat es farà 

a sepultures de caràcter provisional, i un cop acabades les obres es retornaran a les 

primitives sepultures. 

 

3. Si no es pogués fer el trasllat a la sepultura originària, ja sigui per l’impossibilitat de la 

reparació o qualsevol altre motiu, l’Ajuntament facilitarà un altre nínxol de 

característiques similars i amb les mateixes condicions de concessió. 

 

4. Aquests trasllats no generaran despeses per a les persones titulars. 

 

Article 57. Transmissió prèvia del títol. 

Quan interessi el trasllat d’un cadàver o restes dipositades en sepultura, el dret funerari 

de la qual estigui a nom de persona difunta, s’exigirà prèviament la transmissió a favor del 

nou titular. 

 

 

TÍTOL CINQUÈ. ACTIVITAT DE SERVEIS FUNERARIS 

 

CAPÍTOL I. Administració 

 

Article 58. Exercici de l’activitat funerària. 

L'activitat funerària podrà ser exercida lliurement en el terme municipal de Bellpuig per 

totes les persones, físiques o jurídiques, que sol·licitin i obtinguin de l'Ajuntament la 

corresponent llicència prèvia, d'acord amb el que es disposa en la normativa d'aplicació, 

en especial  la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats.  

 

Article 59. Entitats excloses de l’activitat funerària. 

Les entitats d'assegurances no podran exercir l'activitat funerària ni directa ni 

indirectament, ni per si, ni mitjançant terceres persones vinculades a aquestes. 

 

Article 60. Requisits per sol·licitar llicència pel servei d’activitat funerària. 

El sol·licitant de llicència per l'exercici de l'activitat funerària haurà d'acompanyar 

necessàriament a la sol·licitud una Memòria acreditativa de la seva solvència econòmica i 

de la seva capacitat tècnica i empresarial, amb explicació dels mitjans personals i materials 

a utilitzar, i un projecte signat pels tècnics competents i visat pel col·legi professional 

corresponent. 

 

Article 61. Autorització. 

L’empresa o empreses que obtinguin la llicència municipal per a l’exercici de l’activitat 

funerària hauran de complir les següents normes: 

a) Tota inhumació, exhumació, conducció o trasllat requerirà les autoritzacions 

administratives o judicials corresponents. 

b) No es podrà donar destinació final a cap cadàver abans del transcurs de 24 hores des 

de la defunció, llevat del que s’estableix en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. 

 

Article 62. Llicència d’obres. 

L'obtenció de la llicència per a l'exercici de l'activitat funerària regulada en els articles 

precedents no dispensa qui tingui la titularitat de la mateixa del deure de sol·licitar i obtenir 

la llicència d'obres per a la construcció i/o adequació de locals i instal·lacions, en els termes 
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assenyalats a la normativa urbanística d'aplicació i a la subjecció als impostos i taxes 

municipals establertes a l'efecte. 

 

Article 63. Mitjans personals. 

Per exercir l'activitat funerària en el municipi, és requisit indispensable comptar amb els 

següents mitjans personals: 

a) La plantilla de treballadors serà suficient per realitzar serveis de qualitat i a satisfacció 

plena de les persones usuàries. 

b) Els empleats hauran d'estar donats d'alta en el Règim que els correspongui de la 

Seguretat Social, convenientment identificats i disposaran de vestuaris i material de treball 

adequat i roba exterior protectora. Les seves vestimentes i efectes hauran de ser rentats i 

desinfectats degudament. 

c) Quan se sol·liciti la llicència municipal d'activitats, s'indicarà a la memòria del projecte 

d'instal·lacions del tanatori els llocs de treball existents i la cobertura d’aquests, de manera 

que els serveis siguin prestats durant cada hora del dia i cada dia de l'any. 

d) L'Ajuntament podrà inspeccionar, en qualsevol moment, el compliment d'aquestes 

condicions per l'empresa funerària, la qual estarà obligada a facilitar les dades necessàries 

per a la comprovació. 

 

Article 64. Registre de serveis. 

Cada empresa funerària portarà un registre dels serveis prestats i informarà 

semestralment l'Ajuntament, a efectes estadístics, distingint entre les inhumacions 

realitzades dins el municipi i les conduccions i trasllats fora d’aquest. 

 

Article 65. Sepultures a disposició de les empreses de serveis funeraris. 

1. L’Ajuntament de Bellpuig posarà a disposició de cada empresa de serveis funeraris que 

operi a la localitat, si així ho sol·licita, un nombre de sepultures (nínxols i columbaris) 

suficient per poder fer front a les necessitats puntuals del servei. 

 

2. Aquestes sepultures romandran en propietat de l’Ajuntament fins que tingui lloc alguna 

inhumació en elles i es procedeixi a atorgar-ne la concessió a la persona que n’assumeixi 

la titularitat. 

 

3. Per a qualsevol altra qüestió, aquestes sepultures es regiran per la normativa vigent. 

 

Article 66. Tarifes. 

L'aprovació de les tarifes de tots els serveis bàsics que prestin les empreses funeràries 

serà competència de la Comissió de Preus de Catalunya, prèvia proposta de cada una de 

les empreses i informe de l'Ajuntament. 

Les tarifes aprovades anualment seran notificades per l'empresa a l'Ajuntament i 

exposades en el tauler d'anuncis de l'empresa pel coneixement de les persones usuàries. 

Les empreses establiran discrecionalment les tarifes dels serveis complementaris, amb 

estricte compliment de la normativa en matèria de protecció al consumidor i l'usuari. 

 

Article 67. Horari de sepelis. 

Les empreses funeràries se subjectaran a l'horari de sepelis que fixi l'autoritat municipal. 

 

Article 68. Situacions d’emergència. 

En cas de catàstrofe, les empreses funeràries estaran obligades a posar tots els seus 

mitjans i instal·lacions a disposició de les autoritats, que podran donar instruccions directes 

al personal a través de la Junta Local de Protecció Civil o organisme que la substitueixi, 

d'acord amb el Pla Municipal d'Emergència vigent. 
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Article 69. Llibre de reclamacions. 

Cada empresa funerària tindrà a disposició dels usuaris i del públic un llibre de 

reclamacions, segellat per l'alcaldia. El llibre podrà ser examinat en qualsevol moment pels 

agents de l'autoritat governativa, sanitària i municipal. 

 

CAPÍTOL II. Serveis funeraris, instal·lacions i mitjans materials 

 

Article 70. Serveis funeraris. 

1. La prestació dels serveis haurà d'estar disponible vint-i-quatre hores diàries, tant en 

dies feiners com festius. Pel que fa a les sales de vetlla, restaran obertes des de les nou 

del matí fins a les nou del vespre. 

 

2. L'activitat funerària és una activitat integral, constituïda per serveis o prestacions bàsics 

i complementaris. 

 

Article 71. Serveis funeraris bàsics. 

1. S’entenen com a serveis funeraris bàsics els següents: 

- Gestions davant el metge, jutjats, registre civil i altres organismes. 

- Condicionament de cadàvers (rentat, afaitat, taponat i amortallament). 

- Conservació transitòria o embalsamament del cadàver per al seu trasllat. 

- Vestit i enferetrament del cadàver. 

- Subministrament de taüt. 

- Conducció del cadàver des del domicili mortuori fins al dipòsit funerari. 

 

2. Els serveis bàsics tenen el caràcter de prestacions mínimes, conforme als usos socials, i la 

consciència cívica. 

 

Article 72. Serveis funeraris complementaris. 

1. Els serveis funeraris complementaris són els següents: 

- Vetllatori, que comprèn instal·lació de capella ardent, vigilància del fèretre i el seu 

acompanyament. 

- Ostentació interior: flors i taules de signatures. 

- Ostentació exterior: recordatoris- impresos, esqueles en premsa, etc. 

- Gestions davant l'Església catòlica o altres organitzacions religioses. 

- Condicionament de sepultures. 

- Tanatopràxia. 

- Crematori. 

- Altres serveis a l'ús. 

 

2. Els serveis complementaris seran prestats d'acord amb allò que les persones 

interessades convinguin amb les empreses funeràries. 

 

Article 73. Concepte i instal·lacions de tanatori. 

1. S'entén per tanatori el conjunt d'instal·lacions necessàries per al dipòsit i conservació 

de cadàvers, sala per l'exposició, sales per vetllar el cadàver previ a la inhumació o 

cremació, dependències per l'autòpsia i tanatopràxia, magatzem de taüts, armaris-

frigorífics, forn crematori, dependències per atendre al públic, oficines administratives, 

vestuaris, lavabos i local per a la guarda de vehicles de l'empresa. 

 

2. Qualsevol projecte de tanatori a presentar davant l'Ajuntament haurà d'ajustar-se als 

paràmetres fixats per la normativa vigent. 

 

3. Les activitats d’incineració o cremació de cadàvers comporten una sèrie d’emissions 

potencialment perilloses per a les persones. En cas que el tanatori disposi d’instal·lació 

d’incineració o cremació per a restes cadavèriques, previ a l’atorgament de la llicència 
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d’activitat, la funerària té l’obligació d’ubicar una instal·lació de captació de partícules 

d’emissions al lloc del municipi determinat pels tècnics de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta instal·lació ha de permetre captar les quantitats d’emissions dels següents 

components establerts a la guia d’emissions per als permisos mediambientals i garantir 

que no superen els màxims exigits: PST, CO, NOx COT, HCl 30 mg/Nm3 UNE-EN 1911 

PCDD/F 0.1 ng/m3 com a ITEQ UNE-EN 1948 Hg 50 µg/Nm3 UNE-EN 13211. Les dades 

que proporcioni aquesta instal·lació hauran d’estar disponibles per a l’Ajuntament de 

Bellpuig i s’haurà de facilitar al consistori informe històric detallat de les lectures 

d’emissions d’aquests elements. En cas que les emissions superin les taxes que es 

determinin, es podrà suspendre la llicència d’activitat per a la incineració de cadàvers. 

 

4. Tenint en compte que la mitjana de defuncions de Bellpuig entre gener de 2020 i 

setembre de 2022 és de 46,9 defuncions anuals, el servei d’incineració de cadàvers es 

limitarà a 53 serveis anuals. 

 

Article 74. Altres mitjans materials. 

Es componen de vehicles funeraris, taüts, mitjans per a la neteja i desinfecció dels vehicles, 

robes i altres materials funeraris necessaris per a la prestació dels serveis. 

L'empresa disposarà en tot moment de vehicles funeraris suficients i aptes per al servei de 

transport. 

El vehicle funerari ha d’estar especialment condicionat per a la conducció ordinària i el 

trasllat de cadàvers segons la normativa vigent. 

L'autorització del vehicle per a la posada en servei correspon al Departament d'Indústria 

de la Generalitat de Catalunya o organisme que el substitueixi, sense perjudici del 

compliment d'altres disposicions en la matèria, tals com la necessitat de comptar amb 

l’autorització de transport públic en vehicle fúnebre (targeta de la classe VF). 

 

CAPÍTOL III. Facultats inspectores i règim sancionador 

 

Article 75. Inspecció municipal. 

L'Ajuntament podrà inspeccionar les obres i instal·lacions del tanatori i el desenvolupament 

de l'activitat de qualsevol empresa funerària radicada en el terme de Bellpuig, ajustant-se 

a les normes generals aplicables. 

 

Article 76. Infraccions. 

Les infraccions es classifiquen en: 

A. Lleus. 

B. Greus. 

C. Molt greus. 

 

A. Seran considerades com a infraccions lleus les següents: 

a) La falta de neteja i condicions higièniques dels vehicles, locals, estris propis del servei, 

quan per la seva escassa importància no suposin perill per a la salut pública. 

b) Deficiència, falta d'elements o peces protectores del personal que manipuli els cadàvers 

i que no siguin motiu de perill higiènic-sanitari. 

c) Defecte de fins al 10% en l'estoc de taüts. 

d) Deficient prestació de serveis o alteració de les instruccions donades pels clients. 

e) Qualsevol altra deficiència advertida per l'autoritat i qualificada per aquesta com a 

infracció lleu. 

 

B. Seran considerades com a infraccions greus les següents: 

a) La falta de prestació d'alguns dels serveis establerts com a bàsics. 

b) La falta de funcionament permanent de l'oficina de servei. 

c) Defecte de més del 10% en l'estoc permanent de taüts. 

d) La prestació de serveis amb vehicle no autoritzat degudament. 
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e) Deficiències greus advertides per l'autoritat sanitària. 

f) Incompliment de les disposicions sanitàries i judicials, aplicables a inhumació, conducció 

de cadàvers, exhumacions i altres serveis. 

g) No disposar del llibre de reclamacions, negar-se a facilitar-lo a clients o no ensenyar-lo 

als agents municipals o de la inspecció sanitària quan ho demanin. 

h) L'aplicació de tarifes superiors a les autoritzades. 

i) Superar el nombre màxim de serveis d’incineració autoritzats. 

 

C. Seran considerades com a infraccions molt greus les següents: 

a) La superació de les taxes d’emissions establertes en l’activitat d’incineració de cadàvers. 

b) Les assenyalades dins de les greus, si per la seva gravetat, reincidència o especial 

transcendència, perjudicant l'administració o l'usuari, aconsellin aquesta qualificació. 

 

Article 77. Sancions. 

Les infraccions seran sancionades segons els següents criteris: 

- Les infraccions lleus seran sancionades amb amonestament o multa de fins a 601,01 €. 

- Les infraccions greus seran sancionades amb multa de fins a 6.010,12 € i la suspensió 

de la llicència per un termini màxim de tres anys. 

- Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de fins a 120.202,42 € o la 

suspensió definitiva o revocació de la llicència. 

Per graduar les sancions, s'atendrà a la transcendència de la infracció, el grau 

d'intencionalitat, la reincidència i el perjudici ocasionat. Tot plegat, sens perjudici de les 

facultats sancionadores que pertoquin a altres administracions amb competències sobre la 

matèria. 

 

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Primera. 

En les matèries no previstes ni esmentades expressament en aquest reglament, s’estarà 

al que preveu la reglamentació de policia sanitària mortuòria vigent i al que disposi 

l’Ajuntament. 

 

Segona. 

En el cas de divorci o separació legal, si el títol consta inscrit a nom dels cònjuges, el dret 

funerari seguirà el resultat del conveni o la sentència judicial. Així mateix, qualsevol dels 

cònjuges podrà efectuar una cessió entre vius del dret funerari a favor de l’altre. En cas de 

no existir conveni o sentència judicial, cessió entre vius, ni renúncia de cap dels cònjuges, 

es podran inhumar els cadàvers de qualsevol dels cònjuges o dels fills comuns, a petició 

de qualsevol d’ells. Qualsevol altra inhumació quedarà condicionada al comú acord dels 

cònjuges. 

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Primera. 

Totes les llicències concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament 

hauran d’adaptar-se a aquest en el termini de sis mesos a comptar de l’esmentada data. 

En cas de no adaptar-se dins el termini indicat, les llicències restaran automàticament sense 

efecte. 

 

Segona. 

1. Els drets funeraris existents al cementiri municipal que tinguin reconegudes les 

actuals persones titulars de sepultures sota el règim de concessions de 50 anys, 
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obtingudes a partir de l’entrada en vigor de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 

règim local de Catalunya i les concessions a perpetuïtat anteriors a aquesta normativa 

no es consideren com una propietat privada de l’enterrament en ser incompatibles amb 

el caràcter inembargable, imprescriptible i inalienable del domini públic del cementiri, 

sinó drets reals de caràcter administratiu amb naturalesa de concessió demanial. 

 

2. Els drets derivats de les concessions a perpetuïtat constituïdes en el període de temps 

comprés entre la vigència del Decret 1022/1964 pel qual es va aprovar el text articulat 

de la llei de bases de patrimoni de l’Estat – que establia el termini màxim de 99 anys de 

les concessions - i l’entrada en vigor de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 

règim local de Catalunya, tindran una durada màxima de 99 anys a comptar de la data 

de l’expedició del títol corresponent. 

 

3. Seran respectats els drets de propietat sobre sepultures obtinguts amb anterioritat a 

l’entrada en vigor del Decret 3363/1974, de 20 de juliol, pel qual es va aprovar el 

Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, d’acord amb els principis de seguretat jurídica, 

irretroactivitat normativa, interdicció de l’arbitrarietat i responsabilitat dels poders públics. 

El mateix tractament rebran les adquisicions a perpetuïtat constituïdes abans de 

l’entrada en vigor del Decret 1022/1964, pel qual s’aprovava el text articulat de la llei de 

bases de patrimoni de l’Estat. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

El present reglament entrarà en vigor un cop sigui publicat el seu text íntegre al Butlletí 

Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini reglamentari de quinze dies hàbils 

previst a la vigent normativa bàsica reguladora de règim local. 

 

 

 

Jordi Estiarte Berenguer 

Alcalde 
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