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AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA
Anunci sobre aprovació definitiva d’un reglament
El Ple de la Corporació, en la sessió de 30 d’octubre de 2012, va aprovar inicialment el Reglament de cementiris municipals.
Transcorregut el termini de 30 dies sense que s’hagi presentat cap al·legació s’entén definitivament aprovat i es procedeix a la
publicació íntegre del Reglament als efectes del que estableix l’art. 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text
refós de la Llei municipi i de règim local de Catalunya.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació.
La Vall de Bianya, 18 de desembre de 2012
Santi Reixach Garriga
Alcalde
ANNEX
REGLAMENT DELS CEMENTIRIS DE LA VALL DE BIANYA
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.
A l’Ajuntament de la Vall de Bianya, en virtut del conveni signat amb el Bisbat de Girona en data 25 de març de 2009, li
correspon l’administració, manteniment i gestió dels cementiris parroquials del terme municipal i que són els de: Santa
Margarida, Sant Pere Despuig, Sant Martí de Solamal, Sant Martí de Capsec, Sant Martí del Clot, Sant Salvador, Sant Andreu
de Socarrats, Sant Miquel de la Torre (a la Vall del Bac) i Santa Maria de Castellar de la Muntanya.
Article 2.
La instal·lació, sosteniment, règim i govern interior del cementiri, segons la capacitat i volum exigits per les necessitats de
la població, és competència de l’ajuntament i les realitzarà d’acord amb les lleis i disposicions sanitàries vigents i amb les
pròpies que pugui dictar. De manera simplement enunciativa, no limitativa, li correspon:
1. La seva cura, neteja i condicionament.
2. La concessió de drets funeraris sobre sepultures.
3. La percepció dels drets i les taxes que procedeixin.
4. El registre de sepultures.
5. El compliment de les mesures higièniques i sanitàries vigents o que puguin entrar en vigor.
6. El nomenament i altres actes referents al personal al servei del cementiri, sense perjudici del que determina la disposició
addicional III d’aquest reglament.
Article 3.
L’Ajuntament de la Vall de Bianya té l’obligació de disposar de nínxols per a cessió a particulars per a inhumació de difunts, en
mesura suficient segons les previsions que es desprenen de les cessions efectuades en els darrers anys. Aquesta disponibilitat
pot recaure en qualsevol dels cementiris parroquials del municipi.
Article 4.
Per a la prestació del servei s’aplicaran les tarifes establertes en l’Ordenança fiscal vigent sobre la matèria.
Article 5.
Ateses les especials característiques del servei, l’Ajuntament destinarà el personal de plantilla i/o contractarà la seva prestació
amb empreses especialitzades, en funció de les necessitats.
Els treballs d’execució funerària seran prioritaris dels de manteniment.
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CAPÍTOL II. SERVEIS GENERALS.
Article 6.
Els visitants del cementiri es comportaran amb el degut respecte al recinte i a tal efecte no es permetrà cap acte, que directa
o indirectament suposi profanació, assabentant a l’autoritat competent dels actes que poguessin produir-se en aquest sentit.
Article 7.
A les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà el registre públic de totes les sepultures i actuacions que s’hi realitzin,
un llibre de reclamacions i els de caràcter obligatori que assenyali la legislació vigent.
CAPÍTOL III. DEL PERSONAL
Article 8.
El personal adscrit al cementiri municipal estarà composat per:
a) Personal de manteniment, a càrrec de l’Ajuntament.
b) L’empresa de serveis funeraris.
c) Administració i tràmits burocràtics a càrrec de l’Ajuntament.
Article 9.
Els empleats públics municipals i el personal de les empreses de serveis funeraris que tinguin autoritzat l’accés als diferents
cementiris parroquials del municipi tindran l’obligació de mantenir sempre en bon estat el recinte del cementiri.
Article 10.
No es permetrà que es realitzi cap inhumació, exhumació, trasllat o altre servei funerari sense la corresponent autorització de
l’Ajuntament i de les autoritats sanitàries i judicials quan correspongui.
Article 11
El personal municipal i/o el personal de l’empresa de serveis funeraris adscrit a la prestació del servei d’execució funerària
té l’obligació de rebre tots els cadàvers a la porta principal del cementiri a l’arribada dels enterraments, i de fer-se’n càrrec a
l’hora de traslladar-lo al lloc on hagin de quedar inhumats definitivament.
S’ha de procurar que els serveis funeraris no quedin mai desatesos, i substituir l’absentisme de les persones adscrites o
obligades a la seva prestació.
Article 12
La prestació del servei d’execució funerària es farà d’acord amb la normativa, instruccions i directrius de l’Ajuntament de la
Vall de Bianya.
CAPÍTOL IV. CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES.
Article 13.
Tots les sepultures estaran numerades i la seva conservació anirà a càrrec del titular.
Article 14
No es permetrà que és col·loquin làpides, creus ni cap altre material sense la corresponent autorització de l’Ajuntament.
També caldrà autorització municipal per a la modificació i/o recuperació de sepultures.
CAPÍTOL V. DE LES SEPULTURES
Article 15.
El dret funerari pot ser de dos tipus:
a) els anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reglament que són de caràcter permanent , i en els que l’Ajuntament respectarà
els drets adquirits pels seus titulars en tot allò que no s’oposi a les normes de general aplicació ni al Reglament sobre
gestió dels cementiris i policia sanitària mortuòria.
b) Els nous que s’atorgaran en règim de concessió administrativa amb la durada i condicions que estableix aquest Reglament.
El dret funerari implica tant sols la concessió per a l’ús de les sepultures del cementiri. En cap cas, el dret funerari, tant
permanent com en règim de concessió, incorpora la lliure disponibilitat de nínxols i sepultures per a la seva alienació, per
compravenda, permuta o transmissió de cap classe, només seran vàlides dels transmissions previstes en aquest Reglament.
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Article 16.
1.- Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per l’Ajuntament d’acord amb les prescripcions d’aquest Reglament, a
instància dels interessats o dels seus representants.
2.- El dret funerari temporal sobre les sepultures tindrà una durada màxima de 50 anys, i serà renovable sobre la mateixa
sepultura i per igual termini, a petició del titular del dret caducat o dels seus causavents, amb el pagament dels drets
establerts a la corresponent Ordenança Fiscal.
3.- S’estableix la concessió d’un dret funerari temporal reduït, per a nínxols recuperats. Aquesta concessió reduïda s’establirà
per un període mínim de dos anys, prorrogables, fins a un període total màxim de cinc anys. A l’acabar aquest termini
màxim de cinc anys, el titular o persones que se subroguin per herència en aquest dret funerari temporal reduït podran
escollir entre traslladar les restes a l’ossera comuna o a una altra sepultura.
Article 17.
El titular d’una sepultura, tant permanent com de cessió temporal, ve obligat a contribuir a la conservació del cementiri
mitjançant el pagament dels drets que fixi l’ajuntament en la corresponent ordenança fiscal.
Article 18.
1.- El dret funerari s’adquireix amb el pagament dels drets assenyalats per l’Ordenança Fiscal i implica la subjecció als deures
que estableix aquest Reglament.
2.- El dret funerari queda garantit mitjançant la inscripció en el llibre de registre corresponent i l’entrega del títol nominatiu
per cada sepultura expedit per l’Ajuntament on s’hi farà constar:
a)
b)
c)
d)
e)

Les dades que identifiquin la sepultura.
La data d’adjudicació.
Nom i cognoms del titular i DNI.
Totes les inhumacions i exhumacions i el dia, mes i any en què tinguin lloc.
Data de caducitat de la concessió.

En cas de deteriorament, sostracció o pèrdua d’un títol funerari, s’expedirà un duplicat prèvia sol·licitud del titular o dels seus
hereus legals i previ pagament de la corresponent taxa. Els errors en el nom o de qualsevol altre tipus, que s’adverteixin en els
títols funeraris, es corregiran a instància del seu titular o hereus legals, prèvia justificació i comprovació.
Article 19.
Els enterraments que successivament es realitzin en una mateix sepultura, no alteraran el dret funerari. Únicament, si un
cadàver és enterrat quan el termini que falti per a la fi de la concessió, o en el seu cas, de la pròrroga, és inferior al legalment
establert pel trasllat o reducció de cadàvers, l’esmentat termini es prorrogarà excepcionalment per un període màxim de
cinc anys des de la data de l’enterrament. Durant el transcurs de la pròrroga no es podrà realitzar cap nou enterrament en la
sepultura objecte de pròrroga.
Article 20.
En el moment de realitzar alguna inhumació o exhumació, serà condició absolutament precisa la prèvia presentació a
l’ajuntament del corresponent títol acreditatiu de la referida titularitat excepció feta d’aquelles que es realitzin per Ordre
Judicial, o prèvia tramitació de permís a l’ajuntament, d’acord amb els articles 28 a 41 del present Reglament.
Article 21.
1. No seran permeses les cessions o traspassos, a excepció del previst a l’article 24 d’aquest Reglament, de titularitat funerària
entre particulars o entitats. Tant els drets funeraris permanents, com les concessions que el seu titular vulgui donar per
finalitzades abans de termini, només podran revertir a l’Ajuntament.
2. No obstant, tots els traspassos o cessions de drets funeraris s’entendran sense perjudici de tercer, és a dir, solament a efectes
administratius.
Article 22.
1. Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la durada del termini pel qual fou inicialment concedit.
2. El titular d’un dret funerari hi podrà renunciar, sempre que en la sepultura corresponent no hi hagi restes cadavèriques.
A tal efecte es dirigirà sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà de ser posteriorment ratificada mitjançant compareixença
personal de l’interessat, o en el seu lloc, un representant legal.
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Article 23
L’Ajuntament, a petició del titular d’un dret funerari de caràcter permanent o d’una concessió, podrà adquirir aquest dret
mitjançant el pagament del preu que determini el mateix Ajuntament, en l’aprovació de les Ordenances fiscals. L’adquisició
d’aquests drets funeraris es realitzarà seguint l’ordre cronològic de les peticions presentades, fins arribar a la dotació màxima
prevista al pressupost de l’any en curs.
Article 24.
1. Seran reconeguts els traspassos per títol d’herència o legat i per successió intestada i cessió, en els casos de successió
intestada i considerant unipersonal la titularitat de qualsevol sepultura, els presumptes hereus hauran de posar-se d’acord
per designar, entre ells, la persona a qui correspongui expedir el nou títol de concessió funerària.
2. Serà condició precisa que els sol·licitants aportin al formular la petició de traspàs, la documentació en la que fonamenti el
seu dret.
Article 25.
1. Es dictarà la caducitat del dret funerari, amb reversió de la corresponent sepultura a l’Ajuntament, en els casos següents:
a) Per abandonament de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de tres anys des de la mort del titular sense que
els hereus o persones subrogades per herència o altre títol hagin instat la transmissió al seu favor
b) Pel transcurs del termini de concessió del dret funerari, sense que s’hagués sol·licitat la seva renovació o pròrroga.
c) Per falta de pagament dels drets o taxes de conservació i manteniment.
d) Per renúncia expressa del titular.
2. Sense perjudici de la investigació que puguin realitzar els serveis municipals respecte dels familiars, l’expedient
administratiu de caducitat en els supòsits a) del present article, contindrà la citació del titular al domicili del qual sigui
conegut, o de no ser-ho, publicitat de l’expedient mitjançant edicte en el BOP concedint un termini de 30 dies perquè els
beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret. La seva compareixença i la realització dels tràmits necessaris
per transmetre el dret funerari al seu favor interromprà l’expedient de declaració de caducitat i s’arxivarà sense cap més
tràmit. En cas contrari es declararà la caducitat.
3. En el supòsit c) d’aquest article l’expedient administratiu de caducitat es limitarà a la citació del titular concedint-li un
termini d’un mes per presentar al·legacions la desestimació de les quals comportarà la declaració de caducitat.
5. Declarada la caducitat de qualsevol classe de sepultura, l’ajuntament no podrà novament concedir drets sobre aquestes
a favor de tercer fins que hagi procedit al trasllat de les restes, les quals seran degudament guardades, i es practiqui la
corresponent inscripció en el llibre registre d’inhumacions.
Article 26.
L’Ajuntament podrà recuperar dels titulars de les sepultures els drets funeraris que desitgin vendre al preu que s’aprovi en
l’ordenança fiscal corresponent, sens perjudici de les cessions gratuïtes o en compensació de serveis funeraris que s’hagin
prestat.
Article 27.
L’ajuntament no serà responsable dels robatoris ni del trencament per actes vandàlics que es puguin produir d’objectes
d’ornamentació complementària de les sepultures.
CAPÍTOL VI. INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS.
Article 28.
Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o despulles es regiran per les disposicions de caràcter higiènico –
sanitàries i pel Reglament de policia sanitària mortuòria vigent en cada moment.
Article 29.
No es permetrà el trasllat de cap despulla cadavèrica, que no estigui d’acord amb les disposicions legals vigents que les
regulin.
Article 30.
Queda prohibida la pràctica d’inhumacions o exhumacions de forma diferent a la prevista en la normativa vigent, sota la
responsabilitat de qui la practiqui i/o fes practicar.
Article 31.
No podran efectuar-se enterraments fora del recinte dels diferents cementiris, sense l’autorització expressa de l’ajuntament,
sense perjudici de les autoritzacions sanitàries pertinents.
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Article 32.
No es procedirà a la inhumació de cap cadàver si no han transcorregut 24 hores des del moment de la defunció que consti en
la documentació expedida pel facultatiu corresponent.
Article 33.
No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys des de l’última inhumació, cinc si la defunció es
va produir per malaltia infecciosa o contagiosa, o el termini que assenyali la normativa higiènic – sanitària vigent en cada
moment.
Article 34.
1. El despatx d’una inhumació requerirà la presentació dels documents següents:
a) El títol de la sepultura.
b) Llicència per a donar sepultura expedida pel jutjat competent.
2. Si el titular estigués mort o no es pogués identificar, s’autoritzaria la inhumació i un cop efectuada es requeriria als posseïdors
perquè instessin el traspàs a favor de qui hi tingui dret. Quan es tracti de l’enterrament del titular se seguirà el mateix procés.
Article 35.
El dret del titular a fer ús exclusiu de la sepultura de manera prevista en aquest Reglament, serà garantit en tot moment per
l’Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació, ja sigui de familiars o d’estranys, s’entendrà diferida vàlidament,
amb presumpció “iuris et iure”, pel sol fet de presentar el títol, sempre que no hi hagi cap denúncia escrita de sostracció o
pèrdua presentada en el registre general de l’Ajuntament amb tres dies d’anticipació.
Article 36.
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti al·legant extraviament del títol.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular s’autoritzarà la inhumació sense presentació del títol a qualsevol persona que
compareixi sigui o no familiar.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que tinguin raó a succeir en el dret funerari, prèvia
formalització documental.
Article 37.
L’exhumació d’un cadàver o despulles per reinhumar-los fora de recinte requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari,
el transcurs del termini assenyalat en aquest Reglament des de l’última inhumació i l’autorització prevista en la normativa
general sobre la matèria.
Article 38.
S’exceptuen dels requisits del termini les exhumacions següents:
a) Les autoritzades pel director general de la Salut Pública, en els termes de la normativa vigent en cada moment.
b) Les decretades per resolució judicial, que es realitzaran en virtut de l’ordre corresponent.
Per aquestes actuacions es requerirà la presència del titular sanitari competent en ordre legal, en els casos que assenyalin les
lleis i en altres casos l’autoritat competent en la matèria.
Article 39.
1.- No es podran realitzar trasllats de restes sense l’obtenció del permís expedit pel servei municipal. Aquest permís només
es concedirà en els següents supòsits:
a) Quan les restes inhumades en dos o més sepultures es traslladin a una de sola.
b) Quan es tracti de trasllats procedents d’altres municipis.
c) Quan es tracti de trasllats a altres municipis.
d) Quan es tracti de trasllats entre el cementiris parroquials de la Vall de Bianya.
e) Quan es vulguin incinerar les restes inhumades, traslladant-se o no de la sepultura, donant compliment al que disposi
la legislació vigent.
f) Trasllats de restes d’un nínxol a l’ossera.
2.- No podran realitzar-se trasllats o remoció de restes fins que hagi transcorregut el termini mínim que permet l’obertura de
sepultures, llevat de les excepcions establertes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria o altres disposicions de caràcter
general.
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Article 40.
1.- L’autorització per a l’exhumació d’un cadàver o de les restes, per a la seva inhumació en un altre cementiri, requerirà la
sol·licitud del titular de la sepultura corresponent, acompanyada de l’autorització sanitària, respectant els terminis esmentats
en l’article anterior.
2.- Si l’exhumació s’hagués de realitzar en una altra sepultura del mateix cementiri caldrà també la conformitat del seu titular,
i no serà necessària l’autorització sanitària.
Article 41.
Quan calgui fer obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers o despulles, se’ls traslladaran a nínxols d’autorització
temporal, sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumacions, i seran retornats a les seves primitives sepultures
un cop finalitzades les obres. Quan es tracti d’obres generals, el trasllat es realitzarà d’ofici a sepultures similars que seran
canviades per les antigues, es deixarà constància formal dels trasllat i s’expediran els nous títols corresponents.
Disposició Addicional primera.
L’autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà les mesures excepcionals que cregui convenients en els
supòsits d’epidèmies o catàstrofes en general.
Disposició Addicional segona.
Per al no previst expressament en aquest Reglament serà d’aplicació el Reglament de policia sanitària mortuòria i amb caràcter
supletori el resta de normativa vigent d’àmbit estatal, autonòmica o local.
Disposició Addicional tercera.
L’explotació dels diferents cementiris parroquials del municipi de la Vall de Bianya podrà realitzar-se a través de qualsevol de
les formes de gestió de serveis públics previstes en la normativa vigent. L’esmentada explotació s’entendrà en la seva accepció
més àmplia, i s’actuarà de manera coordinada amb els serveis funeraris sense perjudici de la seva gestió unificada,quan les
circumstàncies així ho aconsellin.
Disposició Transitòria.
Seran objecte de caducitat amb reversió a favor de l’Ajuntament , des de la data d’aprovació definitiva d’aquest Reglament i
fins transcorreguts dos anys, tots aquells drets funeraris corresponents a sepultures on no consti cap moviment en els darrers
cinquanta anys, entenent-se com a moviment els canvis de titularitat, les inhumacions i les exhumacions.
L’expedient per a la declaració de caducitat té com a finalitat regularitzar la situació de les sepultures dels Cementiris
Parroquials de la Vall de Bianya en estat de presumpte abandó, havent-se de donar àmplia publicitat i difusió mitjançant
l’exposició d’edictes al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, publicació al Butlletí Oficial de la Província i a un diari d’àmplia
difusió provincial.
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