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ORDENANÇA GENERAL DE CEMENTIRIS MUNICIPALS
I DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
L’ORDENANÇA GENERAL DE CEMENTIRIS MUNICIPALS I DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS de Sitges fou aprovada definitivament
per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 2 de febrer del 1998, i publicat
el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 198, de
19-8-98, entrant en vigor a tots els efectes, a partir del 9 de setembre del 1998.
Estant prevista la contractació de la Gestió integral dels cementiris de Sitges,
s’ha considerat adient estudiar l’ordenança existent per adequar-la a tal
projecte, de manera que molts preceptes han variat per trobar-se ja superats,
per ésser més idònia la seva inclusió en el plec de prescripcions tècniques, o
simplement per deixar de tenir vigència per la seva transitorietat.
Per altre banda s’ha aprofitat per dotar a aquest instrument legal d’una major
sistemàtica jurídica.

TÍTOL I
SOBRE EL GOVERN DELS CEMENTIRIS

Capítol I:

Disposicions generals

Art. 1: 1) Aquesta Ordenança té per objecte regular la gestió del servei públic
dels Cementiris Municipals de Sitges, que, de conformitat amb la normativa
reguladora de règim local, correspon a l’Ajuntament de Sitges.
2) El servei de cementiri serà d'inexcusable prestació per part de l'Ajuntament,
llevat de la dispensa prevista a l'article 68 del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28
d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
("TRLMRLC"). Aquest servei es regula mitjançant la present Ordenança.

10

3) Atès allò que disposa l'article 1.1 de la Llei del Parlament de Catalunya 2/1997,
de 3 d'abril, sobre serveis funeraris ("LSF"), les activitats funeràries contemplades
a la present Ordenança tindran la condició de servei essencial d'interès general
sotmès als principis d'universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets
dels usuaris.

Art. 2: La jurisdicció de l’Ajuntament de Sitges en aquesta matèria s’estén al
“Cementiri de Sant Sebastià”, situat a l’Avinguda Balmins, s/n, i al “Cementiri de
les Pruelles”, situat al Camí de la Fita, s/n.

Art. 3: Correspon a l’Ajuntament:
a) L’organització, cura i condicionament dels Cementiris, així com de les
construccions funeràries, de serveis i instal·lacions.
b) L’atorgament de la llicència, en el cas adient, als particulars per tal de
realitzar en els Cementiris qualsevol classe d’obres o instal·lacions, així com la
seva direcció i inspecció.
c) L’atorgament de les concessions de nínxols i panteons i el reconeixement
dels drets funeraris de qualsevol classe.
d) La percepció dels drets, taxes i preus públics per prestació de serveis que
legalment s’estableixin en la corresponent ordenança fiscal.
e) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es
puguin dictar en el futur.
f) El nomenament, direcció i cessament del personal dels Cementiris, bé
directament, bé a través d’entitat municipal autònoma de gestió a qui
s’encomani aquest servei, llevat que es doni en concessió.
g) Les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats, incineracions
i, en general, tota activitat referida a cadàvers i restes.
h) Tots els serveis, doncs, relacionats amb aquestes matèries seran d’exclusiva
competència municipal, sense perjudici de l’autorització judicial que
determinades actuacions requereixin, i llevat d’allò que sigui competència
pròpia d’altres autoritats i organismes.
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i) Atorgar la gestió dels cementiris en concessió de conformitat amb allò que
s’estableix en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, així
com en la Llei de Contractes de l’Estat.

Art. 4: No podran efectuar-se enterraments fora del recinte dels Cementiris, en
esglésies, capelles i qualsevol monument funerari, religiós o artístic, sense
l’autorització expressa de les autoritats competents.

Art. 5: Els Cementiris s’obriran al públic els dies i a les hores fixades per
l’Ajuntament.
Anyalment, s’establirà el calendari dels dies festius en que els Cementiris
romandran tancats a tots els efectes, i en els que no es realitzaran
inhumacions.
L’horari i dies d’obertura i tancament serà exposat en un lloc visible de l’entrada
principal dels Cementiris, així com se’n farà la publicitat al tauló Oficial
d’anuncis i a la premsa local, amb la suficient antelació.

Art. 6: Els visitants dels cementiris es comportaran amb l’actitud respectuosa
adequada al recinte i d’acord amb els costums i usos socials del moment. Tan
mateix i a tal efecte no es permetrà cap acte que, directa o indirectament, en
suposi alteració o profanació.

Art. 7: Els vehicles de qualsevol tipus, especialment els de transport de
mercaderies, no podran circular per dins dels recintes dels Cementiris sense
prèvia autorització.

Art. 8: Hi haurà un registre públic de totes les sepultures i les operacions que
s’hi realitzin, així com de les incidències pròpies de la seva titularitat.

Art. 9: El registre públic de sepultures comprendrà les dades següents:
a) De sepultures i tombes
b) D’inhumacions
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c) D’exhumacions i trasllats
d) D’entrada i sortida de comunicats

Art. 10): A cada Cementiri hi haurà un llibre o fulls de queixes i suggeriments,
que facin referència al servei, i dels quals es donarà compte a l’administració
dels Cementiris que les atendrà, i quan es tracti d’actes que aquesta no pugui
resoldre o executar, els traslladarà a l’òrgan competent per a la seva resolució.

Capítol II:

Instal·lacions dels Cementiris

Art. 11: Als efectes d’aquesta ordenança es defineixen els següents conceptes:
Capella : Panteó que conté en el seu interior un petit altar.
Cenotafi : Monument sepulcral erigit a la memòria d’un personatge o col·lectiu
il·lustre, però que no en conté les despulles.
Columbari : Petit nínxol destinat a guardar-hi urnes cineràries o reduccions
de restes cadavèriques.
Cova : Sepultura excavada horitzontalment dins de la roca, especialment
destinada a servir de sepultura múltiple. Sol contenir diversos nínxols o
columbaris i reposar-hi diversos membres d’una família o Corporació.
Cripta : Hipogeu construït, a més, dins d’un panteó.
Fossa comuna : Lloc on s’enterren, en el cementiri, els difunts quan no tenen
concessió de terreny.
Hipogeu : Construcció o excavació subterrània especialment destinada a
servir de sepultura múltiple. Sol contenir diversos nínxols o columbaris i
reposar-hi diversos membres d’una família o Corporació.
Nínxol : Concavitat especialment practicada en un mur per a col·locar-hi un
sol cadàver en posició horitzontal.
Ossera : Lloc destinat a conservar ossos humans, procedents de sepultures.
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Panteó : Sepultura en forma d’edificació en l’espai, especialment destinada a
servir de sepultura múltiple. Sol contenir diversos nínxols o columbaris i
reposar-hi diversos membres d’una família o Corporació.
Sarcòfag : Arca, generalment de pedra, erigida sobre el sol, per contenir un
cadàver.
Sepulcre : Sepultura monumental.
Sepultura : Lloc d’enterrament d’un o mes cadàvers.
Tomba : Sepultura excavada en terra per a l’enterrament d’un sol cadàver en
posició horitzontal.
En els cementiris hi haurà els tipus diferents de sepultures que es considerin
adients en cada cas. En cada cementiri, i com a mínim, hi haurà un recinte
adequat per a ossera general, on s’hi hauran de traslladar les restes provenint
de les sepultures.

Art. 12: Als Cementiris es podran realitzar celebracions de serveis religiosos
corresponents als diversos cultes.

Art. 13: En el “Cementiri de Les Pruelles” es disposarà d’un dipòsit públic de
cadàvers dotat de la ventilació general necessària i la resta de requisits
sanitaris, i que constarà de dos departaments, a fi de separar els òbits de
malalties comuns i d’infeccions; també podran disposar de sales de vetlla, amb
departaments annexos per a la vetlla del cadàver.
La permanència d’un cadàver al dipòsit per voluntat familiar, haurà de cessar
quan presenti evidents signes de descomposició, .a criteri dels serveis
funeraris.

Art. 14: Els cadàvers que arribin als Cementiris després de l’horari d’inhumació
quedaran al dipòsit per tal d’efectuar-la l’endemà, llevat del cas de concórrer
circumstàncies especials que aconsellin que sigui immediata. També es
posposarà l’inhumació, quan el dia que correspongués efectuar-la fos un dels
festius assenyalats, en que els Cementiris romanen tancats a tots els efectes.
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També serà obligatori el dipòsit de cadàvers per manament judicial.
Als particulars no els és permesa l’estada al dipòsit de cadàvers, llevat de les
visites autoritzades durant un temps limitat.

Art. 15: Els Cementiris disposaran de magatzem de materials i estris
necessaris per a dur a terme els treballs propis d’inhumacions, exhumacions, i
conservació i manteniment.

Art. 16: També disposaran dels suficients i adients serveis sanitaris, tant pel
públic com pel personal del cementiri. Tanmateix, els cementiris disposaran de
vestidors amb armaris, banca i dutxes pel personal treballador.

Art. 17: Els Cementiris disposaran d’un recinte de crematori per a la destrucció
de robes i tots aquells objectes que no siguin restes orgàniques cadavèriques, i
que procedeixin de l’evacuació i la neteja de sepultures.

Art. 18: El “Cementiri de Les Pruelles” disposarà d’un espai suficient per a
poder ser destinat a sala d’autòpsies amb els condicionants deguts per a poder
realitzar les autòpsies judicials amb les condicions tècniques i higièniques
necessàries que la legislació vigent determina.
Aquesta sala d’autòpsies, en la seva qualitat de dependència del servei de
l’Administració de Justícia, podrà ser posada a disposició d’aquest
Departament de la Generalitat i es regirà per la normativa específica inherent al
seu objecte.

Art. 19: El dret funerari, tal com el reconeixen els articles següents, es limita a
l’ús de les corresponents construccions i queda subjecte a les regulacions de la
present ordenança i a les seves modificacions.

Art. 20: L’Ajuntament reconeixerà a favor del titular d’una sepultura, previ el
pagament dels drets fixats a l’ordenança fiscal corresponent, el dret d’ús per a
la inhumació del propi titular en el seu dia, la dels seus familiars i la de
persones que el titular determini.
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Capítol III:

Del dret funerari

Secció I:

Concessió del dret funerari

Art. 21: Disposicions generals:
a) El dret funerari es configura com a un dret a l’ús privatiu d’un bé de
domini públic, per tal de guardar-hi cadàvers o restes humanes, i queda
subjecte a la regulació establerta en aquesta ordenança.
b) La concessió d’ús d’una determinada sepultura atorga a favor dels
particulars el dret d’usar aquesta per a la inhumació del seu titular, la
dels seus familiars i la de les persones que ell mateix determini.
d) Les osseres només podran usar-se per al dipòsit de restes. Les osseres
individualitzades concedides a titulars del dret funerari sobre alguna
sepultura, es consideraran com a part integrant de l’esmentada
sepultura.
e) L’autorització de l’ús permanent o temporal de nínxols i sepultures que
implica la concessió del dret funerari, s’adquireix mitjançant sol·licitud,
aprovació de la mateixa, i pagament dels drets que en cada cas
assenyali l’ordenança fiscal a l’efecte.

Art. 22: Les concessions de drets funeraris sobre sepultures de construcció
municipal podran ésser de caràcter permanent o de caràcter temporal. Les de
caràcter permanent s’atorgaran tenint en compte l’ordre de presentació de
sol·licitud i necessitat de l’interessat de procedir al trasllat de restes de familiars
inhumats a sepultures de caràcter temporal.

Art. 23: Sense perjudici del que s’estipula a l’article anterior, les concessions
d’ús de les sepultures s’atorgaran amb motiu d’enterraments immediats. No
obstant això, l’Ajuntament podrà acordar l’atorgament d’aquestes sense que
concorri l’esmentat motiu, sempre que quedi garantida la disposició d’un
nombre de sepultures buides adequat al cens de població del municipi. A tal fi, i
donada l’existència actual de dos Cementiris, l’Ajuntament es reserva el dret de
denegar la sol·licitud d’adquisició d’una concessió que no sigui per a
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enterrament immediat quan en el Cementiri triat es doni el cas d’escassesa de
sepultures buides.

Art. 24: Sens perjudici dels drets adquirits per aquells titulars que en el seu dia
sufragaren les obres de construcció del Cementiri de Sant Sebastià,
transmesos als seus causa havents, les concessions de caràcter permanent
tindran una durada de trenta (30) anys.
La concessió d’ús de sepultures de construcció particular s’atorgarà per un
termini màxim de cinquanta (50) anys.

Art. 25: Exhaurit el termini de concessió del dret funerari permanent, sense que
s’hagi produït la renovació voluntària, es requerirà al titular de l’adjudicació
caducada, al domicili que consti al Registre de Sepultures, mitjançant edicte en
el BOP i el DOGC, així com en la premsa local, a fi que aboni els drets de la
nova adjudicació, o en comptes d’això, que procedeixi al trasllat dels restes a
una altra sepultura, declarant-se la caducitat del dret funerari, de conformitat
amb allò que s’estableix en la Secció VI del present Capítol III.

Art. 26: Les concessions d’ús de caràcter temporal s’atorgaran per un període
mínim de dos anys o de cinc anys si la mort hagués esdevingut per malaltia
infecciosa.

Art. 27: En el cas que no fos possible inhumar el cadàver en una sepultura, per
no haver transcorregut el període mínim de 2 o de 5 anys des del darrer
enterrament efectuat, l’Ajuntament facilitarà una sepultura de caràcter temporal.
Transcorregut el termini de concessió temporal, i de no haver-hi causes que
justifiquin la pròrroga, el cadàver o les despulles s’hauran de traslladar a la
sepultura on originàriament s’haurien inhumat, amb el cost a càrrec del titular.
Les inhumacions que s’efectuïn en sepultures de concessió temporal, abonaran
l’import de dos anys, o en el seu cas de cinc anys, sempre per endavant.

Art. 28: Abans de finir el període d’adjudicació temporal, podrà atorgar-se una
pròrroga a petició del titular o dels hereus o causa havents. Es podran demanar
cinc pròrrogues. Cadascuna de les possibles pròrrogues que es sol·licitin

17

tindran una durada mínima d’un any i màxima de dos anys, amb un màxim total
de deu anys.
L’esmentada pròrroga podrà ser denegada quan les disponibilitats de nínxols o
sepultures de concessió temporal siguin escasses i existeixi la possibilitat de
que s’esgotin.

Art. 29: Transcorregut el termini de concessió temporal sense que se sol·licitin
pròrrogues ni es disposi el trasllat de restes a una altra sepultura de caràcter
permanent, s’efectuarà el trasllat d’ofici a l’ossera comuna, previ tràmit
d’audiència del titular del dret funerari, segons les indicacions de l’article 76. El
cost del trasllat serà a càrrec del titular.

Art. 30: L’adjudicació temporal podrà ser adquirida amb caràcter permanent pel
titular del nínxol mitjançant el pagament de la quantitat establerta a la
corresponent ordenança fiscal, amb reducció de les anualitats satisfetes en
concepte de cànon i no vençudes, amb la limitació d’aquelles sepultures que
tinguin el caràcter únic i específic de “nínxols de lloguer”. Els nínxols del
“Pavelló “Brell del Cementiri Antic queden exclosos d’allò que es disposa en el
present article, essent exclusivament de lloguer, sense possibilitat de cedir-los
en concessió.

Art. 31: Les osseres individualitzades concedides a particulars posseïdors del
dret funerari sobre alguna sepultura, es consideraran com a part integrant de
l’esmentada sepultura i tindran el seu mateix tractament a tots els efectes.

Art. 32: El titular d’una sepultura ve obligat a contribuir a la conservació i
manteniment dels cementiris mitjançant el pagament dels drets que
l’Ajuntament té establerts o pugui establir en endavant, els quals seran fixats a
la corresponent ordenança fiscal.

Art. 33: El dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit per
mitjà de la inscripció al Llibre de Registre del Cementiri i al fitxer general del
departament corresponent i pel lliurament del títol nominatiu per a cada
sepultura.
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Quan es tracti de sepultures de construcció particular, el títol serà lliurat a partir
de l’alta d’edificació.

Art. 34: El Llibre Registre general de sepultures i parcel·les contindrà, sobre
cadascuna d’aquestes, les dades següents:
a) Identificació de la parcel·la o sepultura, amb indicació del nombre de
departaments de què consta.
b) Data d’atorgament de la concessió, i en les de construcció particular, a
més, l’alta de les obres de construcció.
c) Nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon del titular de la sepultura i/o les
mateixes dades de l’administrador o persona responsable de dita
sepultura.
d) Nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon del beneficiari designat, en el seu
cas, pel titular.
e) Nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon de l’usufructuari de la sepultura, si
s’escau.
f) Successives transmissions per actes “inter vivos” o “mortis causa”.
g) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc, amb indicació del
nom, cognoms i DNI de la persona, procedència o destí, i data de les
actuacions.
h) Limitacions, prohibicions i clausura.
i)

Venciments i pagaments de drets, taxes i preus públics.

j)

Qualsevol altra incidència o dada d’interès que afecti la sepultura o
conjunt d’elles.

Art. 35: El títol del dret funerari contindrà les següents dades:
a) Identificació de la sepultura.
b) Drets inicials satisfets.
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c) Data de l’adjudicació i caràcter d’aquesta, i nombre de departaments
que consta. Per a les parcel·les i panteons, la de l’alta de les obres de
construcció.
d) Nom, cognoms i DNI del titular.
e) Nom, cognoms, i DNI de les persones, els cadàvers o restes de les
quals es refereixin les inhumacions, exhumacions i trasllats, destí o
procedència, i data d’aquestes actuacions.
f)

Limitacions, prohibicions i clausura, si s’escau.

g) Designació de beneficiari “mortis causa” per part del titular, si s’escau.
h) Declaració, en el seu cas, de la provisionalitat, sense perjudici de tercer
de millor dret, del títol expedit.
i) Qualsevol altre incidència o dades d’interès, que afectin al dret funerari
garantit pel Títol en qüestió.

Art. 36: El dret funerari podrà ser atorgat i registrat, en les condicions que
indica la present Ordenança, a nom de persones físiques o jurídiques següents:
a) A nom personal de qualsevulla persona física, que podrà ser el propi
adquirent originari del dret derivatiu, si l’ha rebut d’una altre persona, bé
sigui per transmissió inter vivos o mortis causa. En cas d’existir en les
successives transmissions el llegat d’usdefruit, el títol figurarà a nom de
l’usufructuari.
b) A nom de comunitats religioses o entitats o establiments benèfics o
hospitalaris reconeguts com a tal per l’Administració, per a l’ús exclusiu
dels seus membres i dels asilats i acollits.
c) A nom de corporacions, fundacions i entitats privades, sense ànim de
lucre, legalment constituïdes, per a l’ús exclusiu dels seus membres,
empleats o beneficiaris.
d) En tots els casos, només podrà figurar una sola persona, sigui física o
jurídica, com a titular del dret.
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Art. 37: En cap cas no podrà atorgar-se ni registrar-se el dret funerari a nom de
societats d’assegurances, de previsió o qualsevol altre similar que,
exclusivament com a complement d’altres riscs, garanteixin als seus afiliats el
dret a sepultures per al dia del seu òbit. Aquestes societats només podran
obligar-se a proporcionar a la persona assegurada el capital necessari per a
obtenir-la.

Art. 38: El titular del dret funerari podrà sol·licitar, per escrit i davant el
responsable del Servei, la clausura a perpetuïtat de la sepultura, en la que hi
restarà prohibit inhumar qualsevol altre cadàver, després de la inhumació del
propi titular. L’autorització d’aquesta clausura caldrà inscriure-la en el Llibre
Registre i en el títol corresponent; comportarà el pagament dels drets fixats en
la corresponent ordenança fiscal; i no alterarà en res tot el disposat en la
present Ordenança relatiu a la transmissió del dret funerari, obligació
d’actualització i obligació de pagament dels drets de manteniment un cop s’hagi
produït l’òbit del titular.
Aquests drets es poden remetre a perpetuïtat, prèvia sol·licitud del titular del
dret funerari, i acord discrecional de l’Ajuntament, ateses les circumstàncies
que hi concorrin, degudament justificades en la sol·licitud. L’import d’aquests
drets es fixarà en la corresponent ordenança fiscal.

Secció II

Transmissió del dret funerari

Art. 39: El dret funerari podrà adquirir-se “inter vivos” o bé “mortis causa”.

Art. 40: El titular del dret funerari, en qualsevol moment, podrà designar un
beneficiari de la sepultura per a després de la seva mort. A aquest efecte,
haurà de comparèixer davant el Servei municipal de Cementiris i subscriurà
l’oportuna acta, en la que es consignaran les dades de la sepultura, nom,
cognoms, DNI i domicili de la persona beneficiària. En la mateixa acta podrà
designar els substituts vulgars que estimi adient pels casos de premoriència.
Podrà substituir-se aquesta compareixença amb un document notarial.
Aquest legat, però, no produirà els seus efectes en els supòsits següents:
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a) Quan el titular del dret funerari el revoqui expressament, mitjançant
compareixença davant el servei de cementiris o en escriptura pública,
testament o codicil.
b) Quan el titular del dret funerari el llegui en un altre document fefaent
posterior

Art. 41: Les sepultures múltiples, als efectes de designació de beneficiari ,
tindran els mateixos efectes que les sepultures simples.

Art. 42: La designació de beneficiari només podrà ser canviada d’acord amb
els supòsits a) i b) de l’Art. 40. Igual designació de beneficiari podran fer els
nous titulars del dret funerari.

Art. 43: A la mort del titular del dret funerari, el beneficiari resultant, estarà
obligat a traspassar-lo a favor seu, compareixent davant el Servei municipal de
Cementiris, amb el títol corresponent i els restants documents justificatius de la
transmissió, per a procedir a inscriure el canvi de titularitat.

Art. 44: Venen obligats a sol·licitar el traspàs de la titularitat, en el termini d’un
any a partir de l’òbit del titular del dret funerari, els beneficiaris designats. En el
cas en que per determinar el beneficiari calgui un judici de testamentària, el
termini es computarà a partir de la data de fermesa de sentència. En cas
d’incompliment, s’incorrerà en les següents limitacions: no autorització de
trasllats de restes, no concessió de lloguers provisionals, així com en els
possibles perjudicis derivats de l’atorgament a favor de tercer, d’un posterior
títol provisori i subsegüent anul·lació de l’anterior.

Art. 45: Quan el titular d’un dret funerari hagués designat beneficiari, justificada
per aquest la defunció del titular i identificada la seva personalitat, s’executarà
la transmissió amb lliurament de nou títol i la seva consignació en el Llibre
Registre i en el fitxer general.

Art. 46: S’entendrà que no existeix beneficiari designat quan aquest hagués
finat amb anterioritat al titular i no s’hagi efectuat el canvi de designació que
preveu l’Art. 40.
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Art. 47: A falta de beneficiari, si del certificat emès pel registre d’últimes
voluntats resultés l’existència de testament, s’obrirà la successió testamentària
i, d’acord amb les disposicions del testador, es durà a terme la transmissió del
dret funerari.

Art. 48: Si el testador hagués disposat la seva herència a favor de diversos
hereus, una vegada aquests l’hagin acceptat legalment, el dret funerari serà
deferit a qui designin.
En el cas de no designar-se, s’atribuirà la titularitat, amb caràcter provisional, a
aquell dels hereus que ho hagi sol·licitat, i que acrediti que en la sepultura de
referència ha estat inhumat el cadàver del seu cònjuge o d’algun dels seus
ascendents, descendents o col·laterals fins al quart grau per consanguinitat o
fins al segon grau per afinitat, llevat que un tercer acrediti millor dret.
Si no es possible establir, mitjançant qualsevol de les dues formes descrites en
els punt anteriors, la persona a qui ha d’atorgar-se el dret funerari, aquest
recaurà igualment amb caràcter provisional en la de major edat entre els
successors, i, si aquest no acceptés, en la qui el segueixi en edat, i així
successivament.
En tot cas la qualitat del títol serà la de “provisional” i l’adjudicació del
mateix es seguirà mitjançant el procediment establert en l’article 58 de la
present ordenança.

Art. 49: La transmissió d’una sepultura múltiple, a efectes de designació de
beneficiari tindrà els mateixos efectes que una sepultura simple.

Art. 50: El llegat d’usdefruit de tota classe de sepultures, disposat per acta
administrativa de designació de beneficiari o per testament, deferirà la titularitat
de la sepultura a favor de l’usufructuari, i es cancel·larà a la seva mort, en què
es consolidarà en la nova titularitat.

Art. 51: Si el titular del dret funerari i el seu cònjuge haguessin atorgat capítols
matrimonials, s’atindrà a allò que aquests disposin en matèria successòria. Si
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existissin diverses persones cridades, s’observarà l’establert en els articles 47 i
48.

Art. 52: En defecte de beneficiari designat i de successió testamentària o
contractual, el dret funerari es transmetrà per l’ordre de successió establert per
la legislació civil, i si existissin diverses persones cridades abintestat, se
seguirà el què disposen els articles 47 i 48.

Art. 53: En el cas de successió abintestat es reconeix el dret d’usdefruit a favor
del cònjuge vidu, mentre visqui i no contragui segones núpcies. Finat el dit
cònjuge o justificades les seves núpcies posteriors, es consolidarà en la nova
titularitat.

Secció III:

Transmissions “inter-vivos”

Art. 54: El dret funerari podrà adquirir-se “inter-vivos”, d’acord amb les
estipulacions següents:
a) S’estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures de
totes classes, quan sigui a favor d’hospitals, entitats benèfiques, religioses o
similars, amb personalitat jurídica pròpia segons les lleis.
b) També serà vàlida la cessió a favor de parents del titular amb línia directa i
col·lateral fins al quart grau, i fins al segon grau per afinitat, i del cònjuge o de
les persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima acreditada amb
el titular de 2 anys immediatament anteriors a la transmissió. En aquests casos
s’hauran de fer efectius els drets fixats en la corresponent ordenança fiscal.
c) S’autoritzarà la cessió entre tercers quan es tracti de sepultures de
construcció particular, l’edificació de la qual hagi estat donada d’alta a partir
dels 10 anys anteriors al moment de la transmissió. En aquest cas, és obligatori
satisfer els drets que es fixin en la corresponent ordenança fiscal. No obstant
això, l’Ajuntament podrà exercir el dret de retracta en el termini de trenta dies, a
comptar de l’endemà d’haver-se formalitzat la cessió.
d) En tots els casos de transmissió, si existissin restes a la sepultura motiu de
la cessió, el titular cedent haurà de sol·licitar prèviament el seu trasllat a
d’altres sepultures, o bé autoritzar el seu trasllat a l’ossera general, llevat que,
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per comú acord, cedent i cessionari sol·licitin que aquestes restes romanguin a
la sepultura en qüestió.
e) En cas de presentar-se una sol·licitud de transmissió del dret funerari d’una
sepultura de construcció municipal entre tercers, per norma general no
s’autoritzarà dita cessió, a excepció dels casos en què hi concorrin
circumstàncies especials o extraordinàries, degudament justificades, i prèvia
adopció d’acord explícit per part de l’òrgan municipal competent. En aquests
casos concrets, igualment es satisfaran els drets previstos en l’ordenança fiscal
corresponent.
f) Tota sol·licitud de cessió del dret funerari que sigui susceptible de ser
autoritzada, segons els paràgrafs anteriors, es realitzarà a favor d’una persona,
física o jurídica, determinada, per escrit i davant el responsable del Servei
municipal, el qual haurà de comprovar la personalitat i acceptació d’aquell a
favor del qual es reconeix el dret. La compareixença personal d’una o
d’ambdues parts podrà substituir-se per escriptura pública.

Art. 55: 1) Les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, podran ser
retrocedides pels seus titulars a l’Ajuntament, sempre que no siguin amb
caràcter de lloguer, abonant-se per la retrocessió la quantitat que s’assenyala
en la corresponent ordenança fiscal.
2) En el cas d’existir restes, aquestes podran ser traslladades a una altre
sepultura, a càrrec del titular, o d’ofici per l’Administració, que les traslladarà a
l’ossera general.
3) Si el títol del dret funerari no fos degudament legalitzat pels instants de la
retrocessió, caldrà demostrar fefaentment la possessió de bona fe dins el
termini dels trenta anys anteriors al moment de la retrocessió, i sempre que,
formulada la preceptiva exposició pública no es formulin al·legacions de millor
dret.

Art. 56: La renúncia al dret funerari només podrà fer-se a favor de l’Ajuntament.

Secció IV:

Transmissions provisionals
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Art. 57: Quan no sigui possible dur a terme la transmissió en les distintes
formes establertes en els articles precedents, bé perquè no pugui justificar-se la
defunció del titular del dret, bé perquè sigui insuficient la documentació
presentada, o per raó d’incompareixença de les persones que hi tinguin dret o
per no aportar davant l’Administració document acreditatiu d’acord majoritari
dels possibles diferents cohereus, essent varis els qui reclamen la titularitat, es
podrà lliurar un títol provisional, el qual es registrarà a favor de la persona que
pertoqui, seguint els criteris establerts en els articles 48 i 49 de la present
ordenança.

Art. 58: Les transmissions que s’efectuïn amb caràcter provisori, tindran causa
en expedient administratiu, en el tràmit del qual s’inclourà l’anunci en el Butlletí
oficial de la Província, al tauler d’anuncis del consistori, la premsa local i en un
diari, al menys, entre els de major difusió de la província, a fi i efecte que en el
termini dels seixanta dies hàbils següents, a comptar de l’endemà de la darrera
publicació, s’hi puguin oposar els que es creguin amb millor dret. Els títols que
a aquest efecte s’expedeixin ho seran sempre sense perjudici de tercer de
millor dret i amb prohibició de tota exhumació posterior de cadàvers o restes
que no siguin del cònjuge, ascendents o col·laterals fins al quart grau de
consanguinitat o fins el segon grau per afinitat del nou titular o de la persona
que sol·licita l’exhumació.

Art. 59: Els posseïdors de títols sobre sepultures que figurin enregistrades a
nom d’una persona finada, podran sol·licitar provisionalment la transmissió del
dret funerari, de conformitat i amb el procediment que s’estableix en la pròpia
ordenança.

Art. 60: En aquells casos que existeixi constància o presumpció de l’òbit del
titular esmentat a l’article anterior sense que hagi estat possible l’aportació del
títol, s’entendrà, salvant prova en contrari, que està acreditada la possessió del
títol i el dret funerari del sol·licitant pel compliment dels requisits següents:
a) Si resulta de document fefaent expedit almenys 10 anys abans, sempre que
no s’hi hagi fet cap inhumació posterior.
b) Pel fet d’haver estat inhumat a la sepultura de referència el cadàver del
cònjuge, ascendent, descendent o col·lateral fins al quart grau de
consanguinitat o segon per afinitat del qui ho sol·liciti, amb la mateixa antelació,
sempre que no s’hi hagi fet cap inhumació posterior.
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Art. 61: Transcorreguts 20 anys des de l’expedició del títol provisori, aquest
esdevindrà definitiu i cessarà tot dret dels que podien reclamar la titularitat.

Art. 62: En tots els casos de concessions, transmissions i transmissions
provisionals, quan dins del termini aparegui una persona reclamant millor dret
d’aquell a favor del qui s’hagi expedit el títol, vindrà obligat a demostrar,
presentant la documentació acreditativa i fefaent, el suposat millor dret i, si
s’escau, propiciant l’acord majoritari i/o compareixença dels cohereus a fi de
fonamentar “ad hoc” la seva reclamació. Tots els acords d’adjudicació de
titularitat presos seguint la normativa que s’estipula en els articles
corresponents, poden ser recorreguts en alçada davant el mateix òrgan
municipal que els ha atorgat. També es poden recórrer mitjançant contenciós
administratiu, en el temps i forma establerts per la legislació vigent.

Secció V:

Modificació del dret funerari

Art. 63: El procediment per transmetre, rectificar, modificar o reparar el dret
funerari podrà iniciar-se d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada. En la
tramitació de l’expedient hi constarà la documentació necessària per a justificar
els seus extrems, i que serà aportada pel sol·licitant, en el seu cas,
conjuntament amb el títol del dret funerari, a excepció del cas de pèrdua. No
serà obstacle per la instrucció de l’expedient la impossibilitat de lliurar el títol
quan a l’instant de l’expedient la persona interessada no en sigui posseïdora, o
la negativa de lliurament d’aquest títol per part de quin en fos tenedor.

Art. 64: Durant el procediment, serà discrecional
poder suspendre les operacions en la sepultura,
cada cas, fins a lliurar-se el nou títol. No obstant
operacions de caràcter urgent, de les quals
l’expedient.

per part de l’Administració, el
ateses les circumstàncies de
això, es podran autoritzar les
se’n deixarà constància a

Art. 65: 1) En qualsevol règim transmissor que se segueixi, quan la designació
del nou titular recaigui per majoria en un dels hereus, la resta d’aquests tindran
la possibilitat de traslladar on diguin les restes dels familiars amb qui els uneixi
un parentiu més pròxim que no pas el del nou titular.
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2) Els esmentats hereus podran sol·licitar l’adjudicació d’una o més sepultures,
per tal de procedir al trasllat de les restes a que fa referència el punt anterior,
que l’Administració concedirà segons las disponibilitats de cada Cementiri en
l’instant de la sol·licitud.

Art. 66: Els errors en el nom, cognoms o qualsevulla altre dada que consti en
els registres o en el títol, es corregiran a instància del titular, prèvia justificació i
comprovació.

Art. 67: Les clàusules limitatives de l’ús d’una sepultura, la seva variació o
anul·lació, s’acordaran a sol·licitud del titular i s’inscriuran en el Llibre registre,
fitxes de sepultures i títol corresponent, i quedaran fermes i definitives en el
moment de la defunció del titular del dret funerari.

Art. 68: 1) El deteriorament, la subtracció o pèrdua d’un títol donarà dret al
lliurament d’un duplicat a favor del titular, sempre que sigui aquest mateix qui
ho sol·liciti.
2) En els casos en que la sol·licitud la presenti un tercer, donarà lloc a la
suspensió immediata de les operacions en la sepultura i a la incoació
d’expedient declaratiu de l’anul·lació del títol sostret o extraviat i d’expedició del
nou títol que el substitueixi.
3) La instrucció de l’expedient es farà pública mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província, i en la premsa local, per tal que puguin oposar-s’hi en el
termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de l’última publicació, les
persones que es creguin en legítim dret.
4) La suspensió d’operacions en la sepultura cessarà quan s’expedeixi el
duplicat del títol.

Art. 69: Si es presentés denúncia de suposada retenció indeguda del títol,
prèvia audiència del denunciant i del posseïdor, o en rebel·lia d’aquest, se
suspendran els drets d’ús de la sepultura a resultes de la pertinent resolució,
dins del marc d’aquesta Ordenança, o per resolució judicial causada a instància
de part.
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Secció VI:

Caducitat del dret funerari

Art. 70: Podrà ser declarada la caducitat i revertir en aquest cas a l’Ajuntament
el dret funerari, en els casos següents:
a) Per l’estat ruïnós de la sepultura, quan aquesta sigui de construcció
particular. La declaració de tal estat i caducitat requerirà expedient
administratiu.
b) Per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal el decurs de 5 anys
d’ençà del darrer pagament de les taxes de manteniment del Cementiri.
S’entendrà que no existeix abandonament si els drets de manteniment i
conservació sobre la sepultura s’haguessin remès a perpetuïtat. També es pot
considerar com a abandó el decurs de dos anys des de la mort del titular sense
que els hereus o persones subrogades per herència o altre títol hagin instat la
transmissió al seu favor.
c) Per termini del dret funerari permanent, sense haver-se renovat o actualitzat
aquest.
d) Per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, de les
sepultures adjudicades amb possibilitat de pagament a terminis.
e) Per haver transcorregut el període de lloguer, quan es tracti de dret funerari
temporal, i no s’hagi sol·licitat pròrroga d’aquest o aquesta hagi estat
denegada.

Art. 71: La caducitat es declararà prèvia tramitació del corresponent expedient
administratiu, el qual s’instruirà de la manera següent:
a) En el cas de l’estat ruïnós d’una sepultura de construcció particular,
l’expedient contindrà la citació del titular, el domicili del qual sigui conegut o si
no ho és, mitjançant publicitat en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari
local i en un diari, almenys, dels de major difusió de la província, concedint un
termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació o de
l’última publicació, a fi que el titular, els seus beneficiaris, hereus o afavorits
puguin presentar al·legacions. La compareixença de qualsevol de les persones
esmentades amb el compromís de portar a terme les obres de construcció o
reparació de la sepultura en el termini que a aquest efecte se li assigni,
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interromprà l’expedient. Un cop transcorregut aquest termini, i previ informe
dels serveis tècnics municipals, de resultar conforme aquest s’arxivarà
l’expedient sense més tràmit, i cas contrari se’n declararà la caducitat.
b) En el supòsits b) i c) de l’Article anterior, l’expedient contindrà la citació dels
interessats de la mateixa manera descrita en l’apartat anterior del present
Article. Transcorregut el termini de 30 dies hàbils, es declararà si escau,
l’abandonament, i es traslladaran les restes a l’ossera general.
c) En els altres supòsits de l’article anterior, l’expedient administratiu de
caducitat es limitarà a la citació del titular concedint-li un termini de deu dies per
a posar-se al corrent de pagament, transcorreguts els quals sense que ho
efectuï es declararà l’abandonament i es traslladaran les restes a l’ossera
general.

Capítol IV: De les inhumacions, exhumacions i trasllats

Art. 72: Les inhumacions, exhumacions o trasllat de cadàvers o restes
mortuoris, es regiran per les disposicions de caràcter higiènico-sanitàries
vigents. De conformitat amb el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria,
s’entén per cadàver “el cos humà durant els cinc primers anys següents a la
mort real”, a partir dels quals tindrà la consideració de “restes mortuòries”.
Tant mateix, també tenen la consideració de restes mortuòries les cendres
procedents de cremació.

Art. 73: Cap cadàver no serà inhumat abans de les vint-i-quatre hores del seu
traspàs. En els casos, però, de ràpida descomposició del cadàver, perill de
contagi, insuficiència higiènica de l’habitatge o qualsevol altre causa similar, la
cerimònia de conducció tindrà lloc abans de transcórrer el termini esmentat. En
aquests supòsits, el cadàver romandrà en el dipòsit general del Cementiri, fins
l’acabament del termini.

Art. 74: Per a la inhumació en nínxols, tombes, criptes, o altres monuments
funeraris, hom procurarà un tancament hermètic de les seves obertures que
impedeixi les emanacions i filtracions líquides. A aquest efecte i al de permetre
no obstant això, els canvis necessaris a la ulterior desintegració de la matèria
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orgànica continguda, la seva construcció es realitzarà d’acord amb la normativa
sectorial corresponent, en vigor.

Art. 75: L’acte d’inhumació serà realitzat pel personal titular dels Cementiris,
amb el degut respecte als presents, i seguint les especificacions tècniques i
legals al respecte. Aquest servei s’efectuarà sota les ordres de l’Administració
dels Cementiris i no s’atendran possibles sol·licituds particulars dels familiars o
altres persones presents a l’acte, com l’obertura del fèretre o altres instruccions
o indicacions no autoritzades.

Art. 76: Els cadàvers podran ser inhumats en qualsevol classe de les
sepultures autoritzades per l’Ajuntament.

Art. 77: 1) No podrà ser oberta cap sepultura fins que hagin transcorregut 2
anys de la darrera inhumació, si el decés es va produir per circumstàncies
naturals o accident, o 5 anys si el decés es va produir per causes que puguin
representar un perill sanitari, excepte intervenció expressa de la Direcció
General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i sens perjudici de
l’autorització judicial que pugui ser necessària de conformitat amb la legislació
vigent.
2) No obstant el que s’estableix en el punt anterior, podran dur-se a terme, si
s’escau, inhumacions en aquelles sepultures que reuneixin les condicions i
garanties sanitàries adequades.

Art. 78: Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres
cadàvers o restes, podrà efectuar-se en el mateix acte la reducció de les
despulles d’aquestes, o bé podrà efectuar-se abans de l’acte de l’enterrament,
sempre a voluntat i petició expressa del titular del dret funerari. En aquest
darrer cas, l’operació podrà ser presenciada pel titular o persona a qui delegui i
sempre que les disponibilitats del servei ho permetin.

Art. 79: El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura, no estarà
limitat per altre causa que la de la seva capacitat respectiva, tenint en compte
la possibilitat de reducció de restes de les anteriorment efectuades, i llevat que
el titular del dret funerari el limiti voluntàriament i expressa, en forma fefaent
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quant al nombre o relació closa o excloent de persones els cadàvers de les
quals hi puguin ser inhumats.

Art. 80: 1) El despatx d’una inhumació requerirà la presentació dels documents
següents:
a) Títol de la sepultura.
b) Llicència d’enterrament i autorització del jutge competent en els casos
diferents als de mort natural.
2) En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona en nom de la
qual s’hagués estès aquest. Si aquesta resultés haver mort, o no es pogués
identificar, s’autoritzarà la inhumació del cadàver i un cop efectuada, es
requerirà als posseïdors perquè instin el traspàs i actualització del títol a favor
del qui en tingui dret. El mateix tràmit se seguirà quan es tracti de la inhumació
del titular.

Art. 81: 1) El despatx de les inhumacions i els trasllats es realitzaran a
l’Administració del Cementiri i requerirà, amés de la documentació indicada en
l’Article anterior, si s’escau, l’autorització de la Direcció General de Salut
Pública. En el termini màxim d’una setmana, l’Administració del Cementiri
donarà compte al Servei municipal de les inhumacions, exhumacions i trasllats
que s’hagin dut a terme, a l’efecte de la seva inscripció en el Llibre Registre i en
el Títol.
2) Del previ despatx i presentació de la documentació necessària, se’n podrà
fer càrrec, per delegació, la pròpia empresa concessionària del Servei Funerari,
estant obligats igualment a presentar davant el Servei municipal, en el termini
previst, dita documentació i Títol de la sepultura, per a les pertinents
inscripcions registrals.

Art. 82: El dret del titular a l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en
aquesta Ordenança, serà garantit en tot moment per l’Ajuntament. El
consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o tercers,
s’entendrà deferida vàlidament, amb presumpció “iris et de iure”, pel sol fet de
la presentació del títol, sempre que no existeixi denúncia escrita de subtracció,
retenció indeguda o pèrdua presentada davant el servei municipal amb vuit dies
d’antelació.
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Art. 83: 1) Quan el títol fos lliurat a nom d’una comunitat religiosa o
hospitalària, la inhumació exigirà la presentació de certificació lliurada per la
seva Direcció, acreditativa que el cadàver correspon a un membre de la
comunitat o a un dels asilats acollits.
2) Si el títol fos estès a nom d’una corporació, associació o fundació legalment
constituïda, la inhumació exigirà el certificat acreditatiu de pertànyer el cadàver
a un membre o empleat d’aquella.

Art. 84: Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos
següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant la pèrdua del títol. Un cop
efectuada la inhumació, és obligatori sol·licitar el lliurament d’un duplicat.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular i la família no pugui aportar l’original del
títol. Un cop efectuada la inhumació, és obligatori sol·licitar l’actualització i
lliurament de nou títol a favor de qui en tingui millor dret.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que
tinguin raó a succeir en el dret funerari, també prèvia presentació de la
sol·licitud instant el duplicat per pèrdua.

Art. 85: 1) Existiran sepultures, recintes o zones especials destinades a la
inhumació de cadàvers corresponents a persones mancades absolutament de
mitjans econòmics per sufragar les despeses derivades del sepeli. En aquests
casos, caldrà aportar el certificat acreditatiu d’indigència, lliurat pel
corresponent departament municipal. Aquestes no podran ser objecte de
concessió ni arrendament i la seva utilització no reportarà cap dret.
2) Igualment es procedirà en els casos de cadàvers no identificats i dels que
cap persona, familiar o no, en doni raó.

Art. 86: L’inhumació de restes humanes procedents d’avortaments,
intervencions quirúrgiques i amputacions, en sepultures, a petició del seu
titular, tindran el mateix tractament general i computaran els mateixos terminis
de 2 o 5 anys per a la realització d’una nova inhumació. No obstant això, els

33

Cementiris disposaran també de recintes especials destinats a aquestes
inhumacions.

Art. 87: L’exhumació d’un cadàver o d’unes restes per a reinhumar-les dins o
fora del recinte del cementiri, requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari i
el transcurs dels terminis assenyalats en aquesta Ordenança des de l’última
inhumació. Caldrà en aquests casos la presència de l’inspector de sanitat.

Art. 88: S’exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents:
a) Les decretades per resolució judicial, que es duran a terme en virtut del
manament corresponent.
b) Igualment, quan l’exhumació procedeixi per reconeixement d’un cadàver
dipositat pel Tribunal que intervingui en un procés canònic.
c) Les de cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el
moment de l’exhumació.
Aquestes actuacions requeriran la prèvia autorització de la Direcció General de
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya o organisme que tingui
encomanades aquestes funcions.

Art. 89: a) El trasllat d’un cadàver o unes restes d’una sepultura a una altre del
mateix cementiri, exigirà el consentiment dels titulars d’ambdós drets funeraris i
caldrà que es tinguin en compte els terminis establerts a la present ordenança.
Caldrà també en aquest cas la presència del titular sanitari competent.
b) Quan s’interessi el trasllat d’un cadàver o unes restes dipositades a una
sepultura, el títol del dret funerari de la qual figuri a nom d’una persona finada,
per què pugui ser autoritzat el trasllat s’haurà de sol·licitar prèviament el traspàs
a favor del nou titular.
c) Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre dintre o fora del
terme municipal, caldrà que s’adjunti l’autorització de la Direcció General de
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i els documents que acreditin el
compliment dels restants requisits exigits per les disposicions vigents.
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Art. 90: No podrà reclamar-se sota cap pretext l’exhumació de restes
enterrades a l’ossera general, llevat que així ho disposi l’autoritat judicial o
sanitària.

Art. 91: 1) Quan calgui fer obres de reparació en sepultures de construcció
particular que continguin cadàvers o restes, aquestes es traslladaran a nínxols
d’autorització temporal, sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a
exhumació, i es retornaran a les primitives sepultures una vegada acabades les
obres. Aquestes actuacions determinaran el pagament dels drets assenyalats
en la corresponent ordenança fiscal.
2) Quan es tracti d’obres de caràcter general realitzades per compte de
l’Ajuntament, el trasllat es portarà a efecte obligatòriament d’ofici, en presència
de l’oficial, a sepultures de la mateixa categoria i condició, aixecant-se acta del
trasllat i lliurant els nous títols corresponents, en el cas adient. Aquests trasllats
no meritaran dret de trasllat.
3) Quan, per motiu d’obres de caràcter general promogudes per l’Ajuntament,
calgui traslladar restes de sepultures que no tinguin o hagin perdut el dret
funerari (bé per tractar-se de cadàvers sense identificar, bé per haver-se
decretat la caducitat per qualsevol dels termes establerts en la present
Ordenança), es requerirà mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província i al diari local, que els familiars, hereus o afavorits puguin reclamar el
seu trasllat, concedint-los-hi un termini de trenta dies. Cas que així ho facin, el
trasllat comportarà el pagament dels drets que es determinen en la
corresponent ordenança fiscal. Transcorregut el termini de trenta dies sense
haver-se efectuat cap instància, es traslladaran d’ofici les restes a l’ossera
general.

Art. 92: Les restes pertanyents a personalitats il·lustres o rellevants -a criteri de
la Corporació- no seran traslladades a l’ossera general si correspongués fer-ho
per alguna de les circumstàncies assenyalades en els articles corresponents.
En aquests casos, i per excepció d’interès històric, cultural, artístic o
humanístic, l’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries a fi que les
esmentades restes romanguin en una sepultura individualitzada o que en
permeti la fàcil identificació.

Capítol V:

De les construccions funeràries, parcel·les, sarcòfags,
capelles, vials, plantacions i de la neteja dels cementiris
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Secció I:

Sepultures de construcció municipal

Art. 93: 1)L’Ajuntament construirà en quantitat suficient a les necessitats,
segons dades estadístiques, tota mena de sepultures i atorgarà el dret funerari
sobre elles segons s’estableix en els articles corresponents, ajustant-se a
l’ordre rigorós en cas de petició.
2) Les sepultures seran denominades de forma adequada i se les numerarà
correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar el nombre que els
correspongui.

Art. 94: Les obres de construcció de sepultures, l’emplaçament i
característiques de cada construcció, es regiran pels projectes formulats pel
departament tècnic de l’Ajuntament i l’adjudicació i execució de les mateixes es
portaran a terme amb la forma prevista a la normativa vigent i haurà d’ajustarse als plans generals o parcials d’urbanització i distribució interior aprovats per
l’òrgan municipal competent.

Art. 95: Les obres que els particulars sol·licitin de reforma, decoració,
reparació, conservació o col·locació d’accessoris a les sepultures de
construcció municipal, necessitaran permís explícit de l’Ajuntament, previ estudi
del departament tècnic corresponent, valorant-se viabilitat, oportunitat,
adequació i estètica de la reforma objecte de la sol·licitud. La seva concessió i
execució es durà a terme d’acord amb els plànols, dissenys o projectes
presentats i aprovats de conformitat al disposat en aquesta ordenança i al
pagament dels drets que s’estableixin en la fiscal corresponent.

Art. 96: No es permetrà l’execució d’obres a sepultures, qualsevol que sigui la
seva importància, inclòs l’emblanquinament, sense que es presenti a les
dependències del cementiri corresponent el permís o document que acrediti
haver satisfet els drets pertinents, i en cap cas sense haver transcorregut deu
dies després de l’última inhumació.

Secció II:

Sepultures de construcció particular
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Art. 97: 1) L’adjudicació del dret funerari sobre parcel·les, panteons o similars
s’efectuarà per l’Ajuntament previ informe del departament tècnic.
2) Dins dels trenta dies següents a la notificació de l’adjudicació, el sol·licitant
haurà d’ingressar l’import del valor de la parcel·la a construir, entenent-se que
desisteix de la sol·licitud si deixa transcórrer l’indicat termini sense efectuar
l’ingrés. En aquest cas, l’adjudicació romandrà automàticament sense efecte i
es procedirà a arxivar definitivament l’expedient.

Art. 98: 1) Els adquirents del dret funerari sobre parcel·les a construir, ho seran
a títol provisional, mentre no procedeixin a la seva construcció total en el
termini d’un any comptat des de la seva adjudicació, transcorregut el qual
sense haver estat donada d’alta l’edificació, l’Ajuntament podrà deixar sense
efecte el dret, mitjançant el pagament de la quantia assenyalada per a la
retrocessió de parcel·les a construir. No se satisfarà cap quantitat per la part de
les obres que ja s’hagi realitzat.
2) Excepcionalment aquests terminis podran ésser prorrogats a petició de
l’interessat i a criteri de l’Ajuntament quan la classe, importància o qualitat de
les obres ho aconsellin previ informe del departament tècnic.

Art. 99: No es podrà iniciar la construcció d’una sepultura particular sense que
la parcel·la hagi estat replantejada i atermenada pel departament tècnic i
aprovada la realització de l’obra mitjançant el corresponent permís municipal.
Les despeses d’emplaçament i rebaix de la parcel·la a construir, en el seu cas,
aniran a càrrec del titular.

Art. 100: Les construccions particulars no tindran ràfec o volada, ni cornises
que avancin damunt les vies més enllà de quinze centímetres. Els fonaments,
en els casos que sigui necessari a criteri del departament tècnic, podran
avançar-se vint centímetres per cada costat fins al nivell de la rasant.
S’exceptuen d’aquesta norma els panteons que per la seva proporció demanen
un sortint més gran a les seves cornises, sempre que aquestes es trobin a una
alçada superior a tres metres, sobre la rasant del terreny del seu emplaçament.

Art. 101: Les sepultures de construcció particular, hauran de tenir edificats
paraments exteriors i els elements decoratius amb materials nobles prohibint-se
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tots els que no ofereixin suficient garantia de bona conservació en atenció a la
continuïtat dels cementiris.

Art. 102: Les obres de construcció d’una sepultura particular, estaran subjectes
a la inspecció tècnica i la seva autorització i aprovació s’ajustarà a les normes
que s’expressen en els articles següents, i a les condicions particulars que es
puguin fixar en casos determinats per tal d’adequar les construccions a les
necessitats urbanístiques i funcionals dels Cementiris.

Art. 103: La sol·licitud per construir una sepultura particular es presentarà
acompanyada del projecte, per triplicat, signat per tècnics competents, visat
pels corresponents col·legis professionals, en els quals figuraran les plantes de
les que es composa la construcció, façana i seccions necessàries per a la seva
completa comprensió.

Art. 104: Rebuda una sol·licitud al departament encarregat de la gestió del
cementiri i informada la titularitat d’aquella, passarà al departament tècnic per el
control de l’adequació de la legalitat urbanística i constructiva, i el càlcul de la
liquidació de la taxa corresponent, de conformitat amb l’ordenança fiscal, anant
finalment a raure a l’òrgan decisori corresponent.

Art. 105: Aprovada la llicència, es comunicarà a l’interessat, el qual ingressarà
els drets que corresponguin i s’estendrà el permís, que li serà lliurat
acompanyat d’un plànol degudament conformat.
De no poder-se atorgar la llicència, això no exclou la meritació de la taxa
corresponent per la tramitació de l’expedient.

Art. 106: El titular de la sepultura de construcció particular, comunicarà al
departament corresponent el termini de les obres, expressant si ha hagut cap
variació. Previ informe del departament tècnic, l’Ajuntament podrà exigir el
pagament del dret que correspongui.

Art. 107: Enllestida l’obra de construcció particular de conformitat o legalitzada
en el seu cas, serà donada d’alta per a efectuar-hi enterraments.
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Art. 108: Transcorregut el termini d’execució de les obres sense haver-se
acabat, el departament tècnic procedirà d’ofici a l’examen i comprovació de les
realitzades, i podrà proposar la resolució de caducitat del permís, si no es
justifiqués el retard.

Art. 109: Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició i decoració
d’una sepultura de construcció particular que afectin l’estructura de l’edifici o
dels seus departaments, estaran subjectes pel que fa al permís, inspecció,
execució i procediment, al disposat als articles precedents, però el termini de
realització limitat a sis mesos, serà prorrogable, a sol·licitud de l’interessat, per
tres més, sempre que la importància de les esmentades obres ho aconsellin,
mitjançant el pagament dels drets assenyalats a l’ordenança fiscal.

Art. 110: No es permetrà l’execució d’obres en sepultures, qualsevol que sigui
la seva importància, sense que es presenti al departament de cementiris el
permís de l’Ajuntament i el taló o document que acrediti haver-se satisfet els
drets corresponents.

Secció III

Disposicions comunes

Art. 111: La realització de tota classe d’obres dins el recinte d’un cementiri
requerirà l’observança per part dels contractistes o executors, de les normes
següents:
a) Els treballs preparatoris de picapedrers o marbristes 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) Els dipòsits de materials, eines, terra o aigua, se situaran a punts que no
dificultin la circulació o pas de la via pública.
d) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la
construcció, es col·locarà de manera que no malmeti les plantes o sepultures
adjacents.
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e) Les eines mòbils destinades a la construcció, s’hauran de deixar diàriament
en coberts o dipòsits per a la seva millor conservació i ordre al recinte.
f) un cop acabada l’obra, en el cas de les construccions particulars, 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 de la sepultura per a poder-hi efectuar
inhumacions.

Art. 112: La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant de les
sepultures, se subjectarà a les normes següents:
1) L’amplada màxima del terreny que podran ocupar els parterres i testos serà
de 0,50 metres de llarg a llarg de la façana de la sepultura.
2) Només es podran construir parterres als llocs on el terra no sigui pavimentat,
altrament només es podran col·locar testos, sempre que ornamentin sepultures
que estiguin a flor de terra.
3) En els nínxols de pisos superiors (a partir del segon) només s’autoritzarà la
col·locació de testos o jardineres d’una fondària màxima de 15 centímetres, i
protegides per una barana metàl·lica fixa.
4) La llargada dels jardins a les voreres de les sepultures, es fixarà a tots els
efectes sumant les dels costats presos per la part interior, és a dir, adossats a
la construcció.

Art. 113: Les plantacions es consideraran com a accessòries de les
construccions i estaran subjectes a les mateixes normes que aquelles; la seva
conservació serà a càrrec dels interessats i en cap cas podran envair la via ni
perjudicar les construccions veïnes. Qualsevol excés serà corregit a costa del
titular, i podran ser retirats d’ofici els jardinets que no estiguin en degudes
condicions de conservació, prèvia audiència del titular.

Art. 114: 1) La cura de les sepultures podrà realitzar-se pels titulars o persones
delegades per ells.
2) Acabada la neteja d’una sepultura s’haurà de dipositar als llocs designats els
restes de flors o altres objectes inservibles.
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Capítol VI: Del simbolisme iconogràfic, ornaments, i d’altres qüestions
d’interès

Art. 115: 1) Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols, guardaran el degut
respecte al recinte, fent responsable al titular de qualsevol inscripció que pugui
lesionar drets de tercers.
2) Als nínxols on manqui la làpida, el departament inscriurà al tempanell o llosa,
el nom i cognoms del cadàver de l’última persona inhumada, si es tracta de dret
funerari de lloguer, o del seu titular en un altre cas.

Art. 116: Resta prohibida en tots els casos la col·locació de vidres emmarcant
les làpides, per raons de seguretat.

Art. 117: Està prohibida la retirada o sortida del cementiri d’aquells elements
ornamentals o obres escultòriques de tot tipus.
Es prohibeix tota actuació sobre panteons i altres sepultures sense prèvia
llicència. En aquests casos, es podrà sol·licitar l’opinió de persones expertes en
arts i història a l’efecte de determinar el valor cultural de la dita sepultura.

Art. 118: No es podrà introduir ni extreure dels cementiris cap objecte sense el
corresponent permís. Aquest només autoritzarà la introducció de nous
elements ornamentals (quina col·locació no estigui explícitament reglamentada
en els articles precedents) quan segueixin el criteri existent d’homogeneïtat
estètica dels Cementiris.
Els elements que s’introdueixin sense respectar aquests preceptes, podran ser
retirats d’ofici, prèvia audiència del titular.

Art. 119: No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior ni a la part exterior de
l’entrada i al voltant del recinte dels Cementiris, ni es permetran la instal·lació
de parades ni autoritzacions pel comerç o publicitat, encara que fossin
d’objectes adequats a la seva decoració i ornamentació o culte.

41

Art. 120: L’Ajuntament o entitat en qui tingui delegada o concedida la gestió
dels cementiris, ni cap dels seus òrgans ni personal, no assumirà cap
responsabilitat sobre robatoris i/o desperfectes que tercers puguin cometre en
les sepultures i objectes que es col·loquin en els Cementiris, la vigilància de les
quals estarà a càrrec del servei de Cementiris. Així mateix, el personal dels
Cementiris no es farà responsable del trencament en el moment d’obertura d’un
nínxol o d’altre, de les làpides col·locades per particulars.

Art. 121: L’obtenció de fotografies, dibuixos, i pintures de les sepultures o
vistes generals o parcials dels Cementiris, així com la filmació de pel·lícules o
reportatges dins del seu recinte, requeriran l’obtenció d’una autorització
explícita de l’Administració dels Cementiris i pagaran, en el seu cas, els drets
corresponents.

Art. 122: Queda prohibida l’entrada d’animals al recinte dels Cementiris, llevat
dels gossos pigall, sempre que vagin perfectament subjectes i sota la
responsabilitat del seu propietari dels danys que pogués causar l’animal.

Art. 123: L’Ajuntament no preveurà cap espai de caràcter especial que pugui
implicar privilegi o postergació, per raó de religió, culte, ni per qualsevol altre
motiu.

TÍTOL II : SOBRE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS

Capítol 1 :

Abast de la prestació dels Serveis Funeraris.

Secció 1 :

Directrius generals a què resten sotmesos els serveis funeraris

Art. 124 : 1) Resta sotmès al present títol de la present ordenança l'exercici de
qualsevol activitat que tingui per finalitat prestar serveis funeraris en el municipi de
Sitges.
2) L'Ajuntament és l'Administració competent en matèria de serveis funeraris i és
el responsable de garantir-ne l'existència i la prestació a tota la col·lectivitat local.
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Fruït d'aquesta responsabilitat, la Corporació municipal té les obligacions mínimes
següents:
a) Vetllar perquè les empreses funeràries de titularitat privada prestin els
seus serveis sota les condicions i amb l'abast que assenyalen la LSF i la present
Ordenança, adoptant, a aquests efectes, totes les mesures legals i
reglamentàries que es considerin necessàries o adequades, especialment quan
es tracti de preservar o restablir els drets dels usuaris.
b) Suplir el sector privat en la prestació dels serveis funeraris si no
existeixen empreses privades que prestin aquests serveis en el municipi.
c) Garantir el respecte integral envers els drets dels usuaris dels serveis
funeraris.
3) Més enllà d'acomplir les seves obligacions mínimes en la matèria, l'Ajuntament
podrà prestar tot tipus de serveis funeraris en règim de lliure concurrència amb el
sector privat. Els serveis funeraris de titularitat municipal gaudiran de la condició
de servei públic a tots els efectes, i les activitats derivades dels mateixos es
consideraran com a pròpies de l'Ajuntament.
4) La gestió dels serveis funeraris pot ésser exercida per l'Ajuntament, a través de
qualsevol dels mitjans i formes de gestió de serveis públics que estableix la
legislació de règim local.
5) Els serveis funeraris autoritzats per l'Ajuntament, així com els propis serveis
funeraris de titularitat municipal en el seu cas, no podran denegar el servei en els
supòsits següents:
a) Persones quin òbit tingui lloc en el Terme Municipal de Sitges.
b) Veïns de Sitges que hagin trespassat dins la província de Barcelona.
6) Es considera "domicili mortuori" el lloc on roman el cadàver fins al moment de
ser conduït cap a la seva destinació final, incloses les sales de vetlla.

Art. 125 : Als efectes del present títol de la present Ordenança tindran la
consideració de serveis funeraris tots aquells la prestació dels quals vingui
determinada per la mort d'una persona i la consegüent inhumació o incineració
del cadàver.
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Art. 126 : La gestió dels serveis funeraris comprendrà la realització de tots els
actes, tràmits i diligències que siguin pertinents des que es produeixi la defunció
fins a dipositar del cadàver a peu de tomba o al crematori, sens perjudici que
puguin abastar, alhora, qualsevol altre acte de caràcter sumptuari que els
interessats vulguin concertar de forma complementària.

Art. 127 : 1. Es consideren, en tot cas, activitats o serveis funeraris de prestació
inexcusable les funcions següents:
a) Informar i assessorar sobre el contingut, condicions i abast dels dits
serveis.
b) Subministrar el fèretre -que ha de tenir les característiques que
corresponguin segons el servei de què es tracti-, així com i urnes cineràries i de
restes, si escau.
c) Fer les pràctiques higièniques necessàries en el cadàver, col·locar-lo en
el fèretre i transportar-lo des del lloc de la defunció fins al domicili mortuori, si
escau, i fins al lloc de destinació final mitjançant un vehicle de transport funerari
autoritzat.
d) Fer la gestió dels tràmits administratius preceptius per a tot el procés
fins a l'enterrament o la incineració, de conformitat amb la normativa aplicable, i
per a la inscripció de la defunció en el Registre Civil.
e) Prestar els serveis de tanatori, en condicions físiques adequades per a
la vetlla.
2. Quan ho sol·licitin els familiars del difunt i l'empresa o entitat prestadora
de serveis funeraris estigui en disposició de fer-ho, els serveis funeraris podran
abastar altres funcions o activitats complementàries d'acord amb els costums
locals.
3. Les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris hauran
d'efectuar les pràctiques en el cadàver que siguin indispensables per tal de poder
acomplir les funcions enumerades a les lletres b) i c) de l'apartat 1.

Art. 128 : Els serveis funeraris podran ser prestats simultàniament, i en règim de
lliure concurrència, per aquest Ajuntament i per empreses privades amb llicència
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municipal, quan reuneixin els requisits exigits per l’Ordenança Reguladora de la
Intervenció Integral de l’Administració Municipal sobre les Activitats i
Instal·lacions, així com pels exigits per aquesta Ordenança sectorial.

Art. 129 : Els serveis funeraris restaran sotmesos en tot cas a la LSF i, de forma
especial, a la normativa estatal i autonòmica en matèria de cementiris, policia
sanitària mortuòria, extracció d'òrgans, llibertat de cultes i protecció de
consumidors i usuaris.

Art. 130 : Els serveis funeraris es prestaran amb escrupolós respecte i
observança dels principis, drets i llibertats constitucionals.

Art. 131 : El planejament urbanístic municipal haurà de contenir les previsions
necessàries a fi i efecte que els serveis funeraris es puguin prestar en sòl apte a
tals efectes, en la proporció suficient per tal d'atendre adequadament les
necessitats del municipi.

Secció 2:

Característiques generals dels serveis funeraris

Art. 132 : La prestació de serveis funeraris haurà de dur-se a terme amb plena
observança de les normes estatals i autonòmiques sobre aquesta matèria i
d'acord amb les directrius generals següents:
a) Continuïtat dels serveis, que exigirà prestar-los amb caràcter permanent
i ininterromput les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.
b) Regularitat dels serveis, que exigirà prestar-los de forma normal i
puntual i amb els mitjans personals i materials necessaris.
c) Universalitat i generalitat dels serveis, que exigirà prestar-los a tots els
cadàvers i despulles. La prestació s'ajustarà a la pompa que la part interessada
determini, llevat que es tracti de serveis gratuïts o bonificats.
d) Equitat de les facturacions conforme a les tarifes establertes i segons la
pompa decidida pels interessats.
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e) Gratuïtat o reducció de tarifes del servei envers aquelles persones que
determini prèviament l'Ajuntament, per manca o insuficiència de mitjans
econòmics, o quan així ho disposi l'autoritat judicial.
f) Els serveis municipals, les empreses privades de serveis funeraris i el
personal que en depèn, han de relacionar-se amb les persones que sol·licitin les
prestacions que contempla aquesta Ordenança amb l'atenció i el respecte que
són propis, conformement amb les conviccions socials imperants.
g) Els serveis mortuoris es contractaran i prestaran observant les
prescripcions de la legislació sobre defensa dels consumidors i usuaris, quedant
absolutament proscrites, entre d'altres, les pràctiques capcioses tendents a
contractar prestacions no desitjades per l'interessat, aprofitant la situació del dol.
h) El subministrament de taüts i urnes cineràries s'efectuarà a la casa
mortuòria, a les sales de vetlla o al dipòsit corresponent.
i) Els taüts i urnes cineràries han de reunir les condicions que assenyalen
les normes de policia sanitària mortuòria en vigor.
j) El material funerari utilitzat ha de ser adequadament desinfectat després
de cada servei.
k) Dins del terme municipal no s'efectuaran conduccions de cadàvers a mà
o a pes de braços per la via pública, llevat de casos excepcionals, degudament
justificats, que requeriran l'autorització prèvia de l'Ajuntament.
l) La utilització de fèretres especials serà obligatòria per a la conducció de
cadàvers en aquells supòsits en què així ho prevegi la legislació vigent.

Art. 133 : Les empreses de serveis funeraris hauran de comptar, com a mínim,
amb els mitjans personals i materials que preveuen la legislació vigent i aquesta
Ordenança. El personal haurà de tenir la formació adequada.

Art. 134 : 1. Els serveis funeraris de titularitat municipal es regiran per la present
Ordenança i per la reglamentació que, en el seu cas, pugui aprovar l'Ajuntament
en establir els dits serveis o modificar les seves característiques. Aquests
mateixos preceptes seran d'aplicació als serveis funeraris de titularitat municipal
gestionats indirectament quan això no resulti incompatible amb la naturalesa i
règim jurídic del contracte de gestió de serveis.
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2. En qualsevol cas, el contracte administratiu de gestió de serveis
funeraris portarà implícites les autoritzacions municipals de tot ordre que siguin
procedents.

Secció 3:

Règim tarifari dels serveis funeraris i garanties del principi
d'universalitat

Art. 135 : 1. Les tarifes dels serveis funeraris gestionats directament en règim de
dret públic per l'Ajuntament, seran aprovades per la Corporació municipal de
conformitat amb allò que preveu la legislació reguladora de les Hisendes Locals
envers les prestacions patrimonials no voluntàries de caràcter públic.
2. Les tarifes o preus de la resta de serveis funeraris de titularitat
municipal seran autoritzades per la Corporació municipal, d'ofici o a proposta de
l'ens o empresa gestora.
3. Les tarifes o preus dels serveis funeraris de titularitat privada seran
fixades lliurement per les pròpies empreses autoritzades. Aquestes empreses
hauran de dipositar a l'Ajuntament, a efectes informatius, informació actualitzada
sobre prestacions i preus a aplicar, un mes abans que aquests últims o llurs
modificacions hagin d'entrar en vigor.
4. En qualsevol cas, les empreses que gestionin serveis funeraris per
qualsevol títol, resten obligades a tenir, en un lloc visible i a disposició del públic,
una relació detallada de tarifes o preus en vigor. Aquesta obligació abastarà
també els serveis funeraris gestionats directament pel propi Ajuntament.

Art. 136 : 1. Amb la finalitat de garantir el principi d'universalitat i d'accés als
serveis funeraris, les empreses funeràries autoritzades per l'Ajuntament tenen
l'obligació, a instàncies de la Corporació municipal, de prestar aquests serveis de
forma gratuïta o bonificada a les persones que ho requereixin per manca o
insuficiència de mitjans econòmics, o en els casos que acordi l'autoritat judicial.
2. Les persones amb dret a rebre els serveis funeraris de forma gratuïta o
bonificada, per manca o insuficiència de mitjans econòmics, seran aquelles que
determini l'Ajuntament, previ informe dels serveis socials municipals.
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3. Per tal de ser beneficiari dels serveis gratuïts o bonificats en els termes
de l'apartat anterior, caldrà que els interessats acreditin que no es troben en
disposició de procurar-se mitjans econòmics suficients i que el domicili mortuori
de les persones difuntes radica en aquest municipi.
4. Els serveis es prestaran a qualsevol persona quan així ho disposi
l'autoritat judicial. L'Ajuntament determinarà en aquests casos si la prestació ha
de ser gratuïta o bonificada.

Art. 137 : 1. Els serveis prestats per les empreses de serveis funeraris, de forma
gratuïta o bonificada, atès allò que disposa l'article 19, gaudiran d'un nivell mínim
de qualitat que garanteixi la dignitat del sepeli, d'acord amb els costums locals.
2. En els supòsits previstos a l'article 19, la prestació del servei haurà de
venir precedida o acompanyada d'una resolució municipal que especifiqui si el
servei ha de ser de caràcter gratuït o bonificat i, en aquest darrer supòsit, la
quantitat a satisfer pels interessats a l'empresa de serveis funeraris.
3. L'execució material de les prestacions forçoses que contempla l'article
19 es farà efectiva de la forma següent:
a) Quan els serveis funeraris siguin prestats per una única empresa,
aquesta serà l'encarregada d'assumir les dites prestacions.
b) Quan siguin més d'una les empreses funeràries existents, totes elles
assumiran les prestacions forçoses de referència, de forma successiva, per l'ordre
d'antiguitat que determini la data d'establiment de cadascuna d'elles en el
municipi. Tanmateix, les empreses funeràries podran establir, de comú acord, un
règim diferent que haurà de ser autoritzat per l'Ajuntament.
4. Als efectes de l'apartat 3, els serveis funeraris de titularitat municipal
tindran la condició d'empresa funerària.
5. L'Ajuntament haurà de garantir i gestionar les prestacions forçoses que
contempla l'article 136 quan el municipi no compti amb cap empresa de serveis
funeraris.
6. No obstant allò que preveuen els apartats anteriors, l'Ajuntament podrà
contractar amb una empresa o grup d'empreses, les prestacions gratuïtes o
bonificades que contempla l'article 136.
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Art. 138 : 1. El cost econòmic de les prestacions forçoses previstes a l'article 136
ha d'ésser distribuït per l'Ajuntament entre les empreses funeràries que hagin
estat autoritzades per operar en el terme municipal, sigui quina sigui la forma en
què es garanteixin o gestionin les dites prestacions.
2. Als anteriors efectes, els serveis funeraris que estableixi l'Ajuntament
tindran la condició d'empresa funerària, sigui quina sigui la seva forma de gestió.
3. El cost econòmic de les prestacions forçoses que preveu l'article 19 serà
distribuït per l'Ajuntament entre les empreses i entitats esmentades als apartats 1
i 2, en el seu cas, en proporció a la facturació de cadascuna d'elles.
4. Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament tramitarà i aprovarà un
expedient subjectant-se a les bases següents:
4.1. L'expedient es tramitarà i aprovarà durant el segon i tercer trimestre de
cada exercici.
4.2. Durant el primer trimestre de cada exercici les empreses de serveis
funeraris presentaran davant l'Ajuntament una declaració responsable referida a
l'exercici anterior, fent avinent les dades següents: facturació íntegra de l'exercici
per serveis prestats en el municipi, prestacions forçoses realitzades de forma
gratuïta i prestacions forçoses realitzades amb bonificació.
4.3. Sens perjudici de les mesures sancionadores que pugui adoptar
l'Ajuntament, l'incompliment per part de les empreses de l'obligació que preveu
l'apartat 4.2, donarà lloc a què l'Ajuntament pugui substituir les dades de
facturació per una estimació objectiva, calculada en funció de les característiques
de l'empresa, de les dades de població del municipi i dels resultats ponderats
d'altres empreses del ram en el seu cas. En aquests mateixos supòsits, la manca
de declaració responsable donarà lloc a la presumpció que l'empresa no ha
realitzat cap prestació forçosa.
Totes aquestes mesures s'adoptaran quan l'Ajuntament no pugui deduir
les dades necessàries del registre a què fa referència l'article 29.1.
4.4. El cost total de les prestacions forçoses realitzades durant l'exercici
anterior es determinarà aplicant la fórmula següent:
NPF x K = CT
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NPF = Nombre total de les prestacions forçoses realitzades per totes les
empreses funeràries del municipi.
K = Valor unitari i constant de cada prestació forçosa, que equivaldrà a la
magnitud inferior entre les següents:
a) El valor mitjà de les tarifes mínimes aplicades per totes les empreses
funeràries.
b) El 100% del salari mínim interprofessional mensual.
CT = Cost total de les prestacions forçoses efectuades per totes les empreses.
4.5. Un cop determinat el cost total (CT) d'acord amb la fórmula anterior,
aquest es distribuirà entre totes les empreses funeràries en proporció a la
facturació de cadascuna d'elles, tenint en compte el nombre de serveis gratuïts o
bonificats duts a terme per cada empresa.
L'aplicació de la regla anterior donarà lloc a l'aprovació de sengles
liquidacions, amb saldo positiu o negatiu segons el cas, de les quals seran
subjectes passius les empreses i entitats prestadores de serveis funeraris.
4.6. Les liquidacions amb saldo positiu donaran lloc a un ingrés del mateix
import, que haurà d'efectuar l'empresa corresponent, a la Caixa de l'Ajuntament,
dins del mes següent a la data de notificació de la liquidació.
4.7. Les liquidacions amb saldo negatiu donaran lloc a un reintegrament
del mateix import, a càrrec de l'Ajuntament, en favor de l'empresa.
4.8. L'aprovació de l'expedient haurà de venir precedida d'un tràmit de
vista i al·legacions, de deu dies hàbils, mitjançant notificació a les empreses
afectades.
4.9. Quan les empreses no efectuïn l'ingrés a què fa referència l'apartat 4.6
dins el termini d'un mes, l'Ajuntament es cobrarà l'import del principal més el
recàrrec de constrenyiment amb càrrec a la fiança dipositada o constituïda per
l'empresa incursa en mora, prèvia audiència de l'entitat o persona fiadora. Si
aquesta fiança esdevé insuficient, la Corporació municipal procedirà al cobrament
del deute a través del procediment administratiu de constrenyiment.
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5. La negativa de les empreses funeràries a efectuar les prestacions
forçoses contemplades al present article, donarà lloc a les actuacions següents:
5.1. L'assumpció de la prestació per part de l'Ajuntament, directament o a
través d'un tercer.
5.2 L'adopció de les mesures sancionadores que contempla la present
Ordenança així com la revocació de les llicències i autoritzacions municipals
corresponents si és el cas.
5.3. El rescabalament de l'Ajuntament, de conformitat amb el procediment
anual de repercussió previst a l'apartat 4 o, si escau, directament, a càrrec de
qualsevol de les empreses incomplidores, en els termes del subapartat 4.9. En
aquest darrer supòsit, l'empresa afectada tindrà dret a què l'import de la prestació
forçosa que li hagi estat imputada sigui tinguda en compte, al seu favor, en
l'expedient anual de repartiment de costos.

CAPÍTOL SEGON : de les condicions i requisits d'exercici de les
activitats de serveis funeraris per part del sector privat

Secció 1:

Requisits i característiques de les empreses prestadores de
serveis funeraris

Art. 139 : 1. Els empresaris o les empreses funeràries privades que vulguin
establir-se en el municipi estaran obligades a prestar, almenys i de forma
simultània, els serveis funeraris bàsics que descriu aquesta Ordenança a l'article
12, apartats 1 i 3.
2. El que preveu l'apartat 1 s'entendrà sens perjudici d'allò que contemplen
la Disposició Addicional 7a. i les previsions transitòries de la present Ordenança.

Art. 140 : Els empresaris o les empreses funeràries privades que vulguin prestar
els seus serveis en el municipi, abans d'iniciar les seves activitats hauran d'haver
acreditat l'acompliment dels requisits següents :
1) Solvència financera:
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Les empreses societàries hauran d'acreditar un capital mínim de 90.000,00
€.
Quant a la resta d'empreses, la diferència entre l'actiu i el passiu del negoci
no podrà ser inferior a la xifra indicada al paràgraf anterior.
En tots els supòsits, la justificació de la solvència empresarial haurà de
venir avalada, a més, amb l'aportació o acreditació d'un informe emès per un
facultatiu competent o per una entitat financera i d'una fiança o garantia que
caldrà dipositar a la Caixa de l'Ajuntament, per un import de 9.000,00 €. Aquesta
garantia tindrà per finalitat assegurar el compliment, per part de les empreses
funeràries, dels deures i obligacions derivats de la present disposició general, i
molt especialment del manteniment i respecte, per part d'aqueixes, de les
condicions sanitàries, del principi de continuïtat dels serveis i del respecte dels
drets dels usuaris definits per aquesta Ordenança i per la resta de normes
aplicables. La garantia o fiança respondrà, en qualsevol cas, als conceptes
següents:
a) El cost dels serveis funeraris de prestació forçosa, quan les empreses
es neguin a prestar-los, o en el supòsit previst a la base 4.9 de l'article 138.
b) Les sancions que es puguin imposar a les empreses.
c) El valor de la confiscació, que es pot decretar en els casos que una
empresa autoritzada a operar en el municipi deixi de prestar el servei abans que li
sigui acceptada la renúncia a la llicència.
La fiança o garantia es podrà constituir en qualsevol de les modalitats
establertes per la legislació de contractació de les Administracions Públiques.
En tot allò que no prevegi aquesta Ordenança, les fiances i garanties es
regiran per la normativa esmentada al paràgraf anterior.
La fiança o garantia no podrà ser retornada o cancel·lada mentre sigui
vigent la llicència o autorització municipal. En cap cas podrà ser retornada o
cancel·lada si s'està tramitant un expedient a l'empresa funerària per la comissió
d'alguna infracció de les previstes a la LSF o en aquesta Ordenança, o bé si es
tracta d'un expedient susceptible de generar, de forma directa o subsidiària,
responsabilitats pecuniàries per a l'empresa afectada.
L'import de les fiances o garanties haurà de ser reajustat o reposat per les
empreses quan es doni el cas.
Almenys cada dos anys naturals, les empreses hauran d'ajustar les fiances
i garanties a les variacions que hagi experimentat l'índex de preus al consum des
de la data de constitució, o des de la data del darrer reajustament.
L'Ajuntament podrà concertar amb les associacions empresarials del ram
la constitució o dipòsit de garanties globals, que substituiran les garanties o
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fiances individuals de les empreses funeràries associades, les quals, no obstant
això, hauran de constituir garantia individual si deixen de pertànyer a l'associació
corresponent.
2) Tanatori:
S'haurà de disposar de tanatori permanent dins el terme municipal.
Aquest servei haurà d'incloure les següents instal·lacions fixes:
a) Sales de Vetlla
- El número de Sales de Vetlla no podrà ser, en cap cas, inferior a dos, i el
seu nombre s’incrementarà unitàriament, a partir dels 20.000 habitants, per cada
tram o fracció de 20.000 habitants més ; encara que no en sigui titular pròpiament
l’empresa funerària. Poden ser de titularitat municipal o d’altri.
- Cada Sala de Vetlla disposarà de dos espais diferents: un per a la família
i propparents; i un altre per al túmul-frigorífic on s'exposi el cadàver, que comptarà
amb els dispositius necessaris perquè es mantingui a una temperatura màxima
de 4º C.
- Les Sales de Vetlla tindran una superfície mínima de 30 metres quadrats
cadascuna.
b) Zona de treball
- Estarà integrada per almenys tres sales: una per a la realització dels
treballs de tanatopraxia; una altra com a dipòsit de cadàvers; i una tercera per a la
manipulació de fèretres i altre material funerari.
- En el dipòsit de cadàvers s'ubicaran els armaris frigorífics, amb capacitat
mínima per a 4 cossos.
c) Magatzem de fèretres
Amb capacitat per emmagatzemar una reserva mínima per 15 dies de
funcionament, amb un mínim de 20 unitats.
d) Dependències d'atenció al públic i serveis comuns
Disposaran almenys de recepció, oficina administrativa, dependències de
contractació de serveis, sala d'exposició de fèretres, i urnes cineràries si és el
cas, i un nombre de lavabos suficient.
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- Les dependències d'atenció al públic estaran obertes durant tot el dia tots
els dies de l'any, per tal d'atendre i contractar els serveis demanats pels usuaris.
Aquestes dependències hauran d'estar suficientment senyalitzades.
e) Garatge
- Serà suficient per allotjar tots els vehicles afectes a la prestació de
serveis funeraris que posseeixi l'empresa.
- Haurà de disposar dels mitjans necessaris per al rentat i desinfecció dels
vehicles.
- En cap cas podran allotjar-se en aquest local vehicles privats diferents als
de servei funerari de l'empresa.
f) Estacionament per a vehicles de visitants
Amb una capacitat mínima per a 6 vehicles per cada sala de vetlla que
tingui l'establiment.
g) Altres característiques
El tanatori serà una edificació aïllada, és a dir, sense veïns en el mateix
edifici. Si disposés de més d'una planta, les plantes superiors a la planta baixa
estaran afectes en la seva totalitat a la prestació de la activitat funerària de
l'empresa. Tot això, sens perjudici d'allò que preveu la Disposició Transitòria
Tercera.
L'entrada i circulació de cadàvers serà independent de la reservada a
l'accés per a vianants de familiars i visitants.
La Zona de Treball, el Magatzem i l’atenció al Public hauran de trobar-se
en un mateix edifici.
3) Vehicles:
L'empresa disposarà de vehicles aptes per a la conducció i trasllat de
cadàvers, ajustats als següents requisits:
- El seu número serà com a mínim de 2.
- Els vehicles hauran d'estar condicionats per complir la seva funció.
Hauran d'estar proveïts de llicències i autoritzacions, conforme estableix la
present Ordenança i les disposicions legals en vigor.
- També es disposarà, a més dels altres, almenys d'un vehicle tipus furgó,
tancat.
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- Els vehicles de transport funerari hauran d'estar degudament carrossats i
equipats reglamentàriament i en perfectes condicions de funcionament, estat i
revisió.
4) Fèretres:
L'empresa disposarà de les reserves mínimes a què es refereix la lletra c)
de l'apartat 2) d'aquest article.
Els fèretres s'ajustaran en les seves característiques al que estableix la
reglamentació de policia sanitària mortuòria.
En qualsevol cas, l'empresa complirà amb les següents condicions:
Disposarà tant de fèretres comuns, com de fèretres per a trasllats i fèretres
especials adaptats a la normativa vigent.
Disposarà de fèretres de mesures compreses entre els 1,70 i els 2,00
metres de llarg, amb un escalat de 0,10 metres.
Almenys el 5 per 100 dels fèretres en reserva seran de mesures especials,
inclosos els models infantils.
Disposarà, alhora, de caixes per restes i urnes cineràries.
5) Altres mitjans materials:
Es disposarà també dels mitjans necessaris per a la desinfecció de
vehicles, estris, robes i altre material funerari.
6) Mitjans personals:
Els mitjans personals de les Empreses Funeràries seran proporcionals a
les instal·lacions i altres mitjans materials d'aquestes, i hauran de complir en tot
cas els següents mínims:
a) Conducció i càrrega
Es disposarà de 3 treballadors com a mínim per a aquestes funcions.
b) Administració i contractació
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Es disposarà de 2 treballadors com a mínim.
En qualsevol cas, l'empresa comptarà amb el personal directiu i
administratiu necessari per atendre als usuaris del servei durant les 24 hores del
dia.
Tots els treballadors de les empreses que prestin serveis dins el terme
municipal hauran de tenir una formació acreditada i adequada per a la prestació
dels serveis i estar donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social;
estaran convenientment identificats, disposaran de vestuari i material de treball
adequat, i totes les seves robes i efectes no rebutjables hauran de ser rentats i
desinfectats amb la periodicitat adient.

Art. 141 : Atès allò que disposa l'article 5.1.b) de la Llei 30/1995, de 8 de
novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, les entitats
asseguradores no podran exercir l'activitat de prestació de serveis funeraris.
Tanmateix, aquesta prohibició no impedirà que aquestes entitats col·laborin amb
empreses funeràries per a la distribució de llurs serveis.

Art. 142 : Els serveis funeraris que contempla aquesta Ordenança només podran
ser prestats per les empreses autoritzades per l'Ajuntament o bé pels propis
serveis municipals, llevat de les excepcions que contempla la pròpia Ordenança.

Secció 2:

Drets i deures de les empreses de serveis funeraris. Relacions
amb els usuaris i drets dels mateixos

Art. 143 : Les empreses de serveis funeraris tenen els drets següents:
a) Exercir les seves activitats en els termes i condicions que preveu
aquesta Ordenança.
b) Percebre els preus fixats com a contraprestació als seus serveis.
c) Utilitzar les vies públiques i accedir i utilitzar les instal·lacions funeràries
de titularitat municipal en els termes i condicions que fixi la reglamentació del
servei.
d) La resta de drets reconeguts per l'ordenament jurídic.
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Art. 144 : 1. Les empreses que prestin els serveis funeraris que contempla
aquesta Ordenança assumiran els deures i obligacions següents:
a) Prestar els serveis amb la deguda diligència, rapidesa, continuïtat i
qualitat i, garantir que els seus dependents i empleats guardin la màxima atenció,
respecte i maneres en les relacions amb el públic i amb el servei.
b) Prestar els serveis a tota part interessada que ho requereixi, en les
condicions reglamentàries i en les derivades d'aquesta Ordenança.
c) Tramitar davant l'Administració municipal, en representació dels
interessats, les sol·licituds de concessió de sepultures i les autoritzacions i
permisos necessaris a l'efecte, l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació
del cadàver i la inscripció de la defunció en el Registre Civil.
d) Facilitar, de forma no capciosa, als familiars de la persona finada, així
com al públic en general, la informació que necessitin, i, en el seu cas, l'adquisició
o contractació de vehicles d'acompanyament, fèretres, corones, recordatoris,
inserció d'esqueles i prestacions similars. En cap cas es podrà condicionar les
prestacions bàsiques, a la contractació d'activitats complementàries.
e) Col·laborar amb l'Administració municipal per al millor compliment de les
normes de policia sanitària mortuòria, especialment en situacions d'emergència o
risc greu per a la salubritat pública.
f) Complir estrictament amb l’ordenança del cementiri municipal, quan sigui
el cas.
g) Mantenir en perfectes condicions tècniques de funcionament i de
presentació i decòrum tots els vehicles que adscrigui als serveis mortuoris.
A aquests efectes, les empreses aportaran a l'Administració municipal la
llista detallada de tots els vehicles adscrits, amb expressió de la marca, el model,
la matrícula i l'any de matriculació.
Tota renovació de vehicles o canvi de característiques serà posat
igualment en coneixement de l'Administració municipal, dins el mes següent al del
canvi o la renovació.

57

h) Mantenir els locals i les instal·lacions afectes als serveis en condicions
de presència, conservació, netedat i sanitat, amb la dotació del personal i el
material requerits.
i) Respondre en tots els ordres dels danys causats a terceres persones
amb motiu del funcionament dels serveis, tant si han estat directament produïts
per l'empresa com pel personal que en depèn.
j) Exercir directament l'activitat i no cedir o traspassar a tercers la llicència
municipal.
k) Complir estrictament les directrius i tota altra disposició del dret intern o
comunitari dictada envers als serveis funeraris.
l) Observar, envers els usuaris dels serveis, les obligacions derivades de la
legislació sanitària i de protecció de consumidors i usuaris.
m) Respondre del material que subministren i del correcte funcionament
del servei i dels preus que apliquin.
2. Els usuaris tenen, en relació amb els serveis funeraris, els drets
següents:
a) Aquells que portin causa dels deures i obligacions legals o
reglamentàries de les empreses funeràries.
b) Accedir als serveis contemplats a la present Ordenança.
c) Rebre els serveis en condicions de respecte a la intimitat, a la dignitat, a
les conviccions religioses, filosòfiques o culturals i al dolor de les persones
afectades.
d) Tenir accés als serveis en condicions bàsiques d'igualtat, de manera
que la manca o insuficiència de recursos econòmics no pugui constituir un
impediment.
e) Rebre l'assessorament imprescindible per a garantir el procés correcte
fins al inhumació o 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.
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f) Tenir accés directe al catàleg de 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.
g) Tenir la garantia que aquests serveis es mantenen en les condicions
sanitàries que requereixen.
h) Tenir la garantia de la continuïtat i regularitat de les prestacions.
i) Poder escollir lliurement l'empresa funerària d'acord amb la LSF i la
present Ordenança.
j) Els altres drets definits per la resta de normativa que sigui aplicable, i els
reconeguts per la present Ordenança.

Art. 145 : Les empreses funeràries han de disposar d'un catàleg que especifiqui
el contingut de tots els serveis que presten, amb indicació detallada de les
característiques de tots i cadascun dels serveis i prestacions, així com dels
fèretres i altres elements, dels vehicles de conducció i/o trasllat i de les tarifes o
preus vigents. Un exemplar d'aquest catàleg es posarà a disposició de
l'Ajuntament.
Les empreses funeràries són responsables dels materials que
subministren, com també del correcte funcionament del servei i dels preus que
apliquen.

Art. 146 : 1. Les empreses funeràries han de portar un registre dels serveis
prestats, amb les indicacions que pugui establir l'Administració sanitària i
l'Ajuntament i, en tot cas, amb les següents:
a) Data del servei.
b) Descripció del servei.
c) Dades del peticionari i, identificació del cadàver.
d) Import total del servei (IVA inclòs).
2. Les empreses de serveis funeraris hauran de tenir a disposició del
públic un llibre de reclamacions diligenciat per l'Ajuntament en tots els seus folis.
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Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de les autoritats i
funcionaris de la Corporació. Això no obstant, durant els primers 10 dies de cada
trimestre natural les empreses hauran de posar en coneixement de l'Ajuntament
les reclamacions presentades durant el trimestre anterior.

Secció 3:

Conducció i trasllat de cadàvers

Art. 147 : 1. L'activitat de conducció i trasllat de cadàvers o de restes
cadavèriques, duta a terme per les empreses de serveis funeraris amb els
vehicles afectes al servei, s'ajustarà a allò que preveu la normativa sectorial
d'aplicació.
2. Estaran facultades per tal de realitzar el transport de cadàvers:
a) Si el cadàver es troba en el municipi i la inhumació o incineració s'ha de
practicar en el propi terme municipal: les empreses o entitats prestadores dels
serveis funeraris que comptin amb llicència o autorització de l'Ajuntament, a
elecció de l'usuari, si en són dues o més.
b) Si el cadàver es troba en el municipi, però la inhumació o incineració
s'ha de practicar en un altre municipi: les empreses o entitats esmentades a la
lletra a) i les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris que comptin
amb llicència o autorització del municipi on s'hagi de practicar la inhumació o
incineració, sempre i en tots els casos a elecció dels usuaris.
c) Si el cadàver es troba en un altre municipi, però la inhumació o
cremació no s'ha de practicar en aquest últim, sinó en el propi terme municipal:
les empreses o entitats esmentades a la lletra a) i les empreses o entitats
prestadores de serveis funeraris que comptin amb llicència o autorització del
municipi on es trobi el cadàver, sempre i en tots els casos a elecció dels usuaris.
3. Llevat de calamitats o infortunis públics, els serveis municipals no
gestionaran cap inhumació o incineració de cadàvers quan l'empresa o entitat que
efectuï el transport no acrediti estar en possessió de les autoritzacions o llicències
contemplades per a cada supòsit, a l'apartat 2.

Art. 148 : Els vehicles funeraris de les empreses de serveis funeraris radicades
al municipi hauran de complir els requisits i respectar les normes a què es refereix
l'article 140.2 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el

60

Reglament de les normes reguladores del transport de viatgers per carretera
mitjançant vehicles de motor (DOG núm. 1387 de 31 de desembre de l990).
Aquests vehicles hauran de comptar amb l'autorització de transport privat per a la
realització de transport funerari, lliurada per la Direcció General de Transports de
la Generalitat de Catalunya -previ informe de l'Administració sanitària, en el seu
cas- i d'acord amb la proposta realitzada per l'Ajuntament que, prèviament, haurà
d'haver constatat el compliment dels requisits relatius als transports privats i dels
que preveu el primer incís d'aquest paràgraf.

Art. 149 : Obtinguda l'autorització de la Direcció General de Transports,
l'Ajuntament procedirà al lliurament de les llicències esmentades a la Disposició
addicional 4a. del Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el
Reglament Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de Transports en
Automòbils Lleugers, disposició aquesta que serà d'aplicació al transport funerari.

Art. 150 : Cap empresa de serveis funeraris radicada al municipi podrà iniciar les
seves activitats sense haver obtingut prèviament les llicències i autoritzacions
esmentades a l'article anterior.

Art. 151 : Es prohibeix la conducció i trasllat de cadàvers sense el corresponent
fèretre, el qual haurà de reunir les característiques assenyalades per la normativa
de policia sanitària mortuòria.

Secció 4:

Facultats de control de l'Ajuntament

Art. 152 : L'Ajuntament gaudirà, envers les empreses de serveis funeraris, de les
facultats que li reconeix la legislació vigent i, molt especialment, de les següents:
a) Inspeccionar els vehicles adscrits als serveis, els locals i el material
corresponent.
b) Requerir les empreses perquè presentin la justificació del compliment de
les seves obligacions com a empresa de serveis funeraris i les de treball i de
caràcter social.
c) Exigir l'increment del nombre de vehicles adscrits als serveis, quan ho
requereixi l'augment del cens de població del municipi.
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d) Imposar a les empreses el canvi de vehicles o de material quan s'hi
apreciïn signes evidents de deteriorament o desdigui de l'adequada prestació dels
serveis.
e) Imposar a les empreses les sancions pertinents per raó de les
infraccions que cometin i dictar-los les ordres oportunes per mantenir la prestació
dels serveis al nivell adequat.
f) Obligar l'empresa a adaptar els elements tècnics del servei a les
necessitats que, pel creixement demogràfic o per la innovació tècnica, s'imposin
per a una correcta explotació de les activitats, sense que això comporti cap dret a
indemnització i sense perjudici dels reajustaments de preus que siguin
procedents.
g) Intervenir les empreses en els supòsits de catàstrofe o infortunis públics
o greu risc dels mateixos, atès allò que disposa l'article 21.1.j) de la Llei estatal
7/1985, de 2 d'abril, observant les prevencions següents:
- Audiència prèvia de les empreses, llevat de situacions d'urgència
extrema.
- Fixació d'un límit temporal envers les mesures d'intervenció, límit aquest
que pot venir referit a la durada dels fets motivadors de les dites mesures.
- Indemnització dels danys i perjudicis causats a les empreses
intervingudes, llevat que aquestes siguin responsables de la situació originadora
de la intervenció. Les facultats d'intervenció que contempla aquest apartat
s'estendran als supòsits de vaga en cas d'inobservància dels serveis mínims.
h) La resta de facultats i prerrogatives que contempla aquesta ordenança i la
normativa aplicable en seu local.

CAPÍTOL TERCER
: DE LES LLICÈNCIES MUNICIPALS PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS

Secció 1:

Règim d'autoritzacions
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Art. 153 : Qualsevol empresari o empresa que desitgi exercir l'activitat de
prestació de serveis funeraris al municipi de Sitges, haurà de disposar de les
instal·lacions, equipaments, i mitjans materials, econòmics i personals a què es
refereix l'article 140 de la present Ordenança.

Art. 154 : La instal·lació, ampliació o reforma de qualsevol activitat de serveis
funeraris dins del terme municipal requerirà la prèvia obtenció de l'autorització de
l'Ajuntament, la qual revestirà la forma de "llicència d'activitats". A aquestes
llicències els serà d'aplicació el règim jurídic de la Llei Catalana 3/1998, Llei de la
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental sobre les activitats i instal·lacions
(LIIA), i les particularitats, especialitats i demés prescripcions que puguin derivarse de la LSF, de les normes de policia sanitària mortuòria i d'aquesta Ordenança.

Art. 155 : Amb la sol·licitud de llicència caldrà acompanyar la documentació
exigida reglamentàriament, que comprendrà :
a) Memòria tècnica amb una descripció de l'activitat, la seva incidència en
la salubritat pública i en el medi ambient i els riscos potencials per a persones i
béns, així com les mesures correctores proposades, justificant-se expressament
el compliment de la normativa sectorial.
b) Estudi econòmic financer de l'activitat, amb indicació dels preus
projectats.
c) Projecte d'implantació de l'activitat, amb especificació i descripció de tots
els equipaments i elements materials i personals esmentats a l'article 140
d'aquesta Ordenança. Envers els vehicles, caldrà especificar llur nombre, marca,
model i demés característiques.
d) Projecte constructiu quan la implantació de l'activitat faci necessària
l'execució d'obres o instal·lacions.
e) En general tot allò a què fa referència l'article 140 d'aquesta ordenança.
f) La resta de documents que siguin preceptius en virtut de la normativa
reguladora de les activitats.
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Art. 156 : En tot allò que no és previst en els articles anteriors hom estarà a allò
que disposen l'article 7 LSF, els articles 92 a 95 i 103 a 108 ROAS, els articles 42
a 45 RPSM, i la LIIA.

Art. 157 : Sens perjudici d'allò que preveu amb caràcter general l'article 124.5,
les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris podran condicionar la
prestació efectiva dels serveis que els siguin requerits al compromís de pagament
de les despeses corresponents, subscrit per algun familiar del finat.

Art. 158 : Sens perjudici d'allò que preveu amb caràcter general l'article anterior,
les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris no podran fer ús de la
facultat que els confereix aquest darrer precepte, quan es tracti de prestar serveis
funeraris en algun dels supòsits contemplats a l'article 136

Secció 2:

Cessament de l'activitat

Art. 159 : Atès que els serveis funeraris constitueixen una activitat d'interès
general de caràcter essencial, el seu cessament avançat a iniciativa de les
empreses autoritzades requerirà el vist i plau previ de la Corporació municipal. A
més, el cessament avançat de l'activitat empresarial caldrà que sigui anunciat
amb un més d'anticipació en un diari de màxima difusió a la localitat.

Art. 160 : A banda de la responsabilitat que pugui generar l'incompliment dels
tràmits esmentats a l'article anterior, el cessament irregular de les activitats
autoritzades podrà donar lloc a les mesures d'intervenció previstes a l'article 152
d'aquesta Ordenança si d'aquesta situació se'n deriven les circumstàncies
previstes a l'article 22.1 del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d’abril, Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC)

CAPÍTOL QUART : intransmissibilitat, caducitat, revocació, suspensió,
anul·lació i vigència de les llicències

Secció 1:

Intransmissibilitat de llicències
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Art. 161 : Les llicències per a l'exercici d'activitats funeràries es concediran
sempre prenent en consideració les característiques particulars de l'empresa o
persona autoritzada, amb la finalitat de garantir que aquesta disposi dels mitjans
econòmics, materials i personals necessaris per tal de prestar correctament els
seus serveis, inclòs el de transport funerari.
Aquestes llicències no seran transmissibles, llevat que, prenent en
consideració les característiques particulars de l'empresa o persona a qui es
pretengui transmetre la llicència, quedi suficientment garantit que aquesta disposi
dels mitjans econòmics, materials i personals necessaris per tal de prestar
correctament els seus serveis, inclòs el de transport funerari. l’Ajuntament, de
forma expressa . A tal efecte caldrà presentar davant de l’Ajuntament la
documentació que estableix l’article 140 de la present ordenança, referida al futur
adquirent
Les transmissions de llicències que es produeixin contravenint la prohibició
anterior no gaudiran d'efectes, i els responsables d'aquesta infracció respondran
solidàriament dels danys derivats de la seva actuació i de les sancions imposades
per l'Ajuntament. La petició de nova llicència no extingirà ni reduirà la dita
responsabilitat.

Secció 2:

Caducitat de les llicències

Art. 162 : Les llicències per a l'exercici d'activitats funeràries caducaran per les
causes previstes, amb caràcter particular o general, a la legislació sectorial i de
règim local i a la present Ordenança.

Art. 163 : L'acte d'atorgament de la llicència d'activitats fixarà els terminis
d'iniciació, interrupció màxima i acabament de les obres i instal·lacions
necessàries en ordre a aplicar i fer efectives les mesures correctores i la resta de
condicions imposades.

Art. 164 : Els terminis a què fa referència l'article anterior seran els següents:
a) Per a l'inici de les actuacions: tres mesos.
b) Interrupció màxima: dos mesos.
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c) Acabament: 3 anys, comptador des de la notificació de la concessió de
la llicència.

Art. 165 : Els terminis a què fan referència els articles anteriors seran
comptadors des de la notificació de la concessió de llicència d'obres si aquesta
darrera s'atorgués amb posterioritat a la d'activitats.

Art. 166 : Un cop concedida la llicència d'obertura, el titular de la mateixa haurà
de posar en marxa l'activitat en un termini màxim de trenta dies hàbils.

Art. 167 : L'incompliment de qualsevol dels terminis especificats anteriorment
donarà lloc a la caducitat de la llicència, prèvia audiència del titular de
l'autorització. Tanmateix, aquests terminis podran ser prorrogats per l'Ajuntament,
prèvia petició raonada dels interessats feta quinze dies abans d'expirar el termini
corresponent. Les pròrrogues tindran una durada màxima equivalent a la del
termini inicial de què es tracti, excepció feta del supòsit previst a l'article 161, en
què la durada màxima de la pròrroga serà de sis mesos. En qualsevol cas, la
manca de resolució expressa de la petició dins de termini tindrà efectes
estimatoris.

Secció 3:

Revocació, suspensió i anul·lació de llicències

Art. 168 : Les llicències per a l'exercici d'activitats de serveis funeraris podran ser
suspeses, revocades o anul·lades en els supòsits previstos en cada cas a:
a) Els articles 13.1.c) i 13.2 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, del Parlament de
Catalunya, sobre Regulació dels Serveis Funeraris (LSF).
b) La Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental (LIIA)
c) L'article 88 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROAS).
d) La resta de disposicions que siguin d'aplicació en seu de règim jurídic
de llicències i autoritzacions municipals.
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Art. 169 : La revocació, suspensió o anul·lació de la llicència portarà aparellada
la clausura de les instal·lacions, sense perjudici de les mesures d'intervenció que
pugui adoptar l'Ajuntament a l'empara de l'article 21.1.j) de la Llei estatal 7/1985,
de 2 d'abril, en els termes i condicions a què fa referència l'article 35 lletra g)
d'aquesta ordenança.

Art. 170 : Quan la suspensió, revocació o anul·lació de la llicència vingui
motivada per fets, la comissió dels quals porti aparellada, a més, la imposició
d'una sanció, els responsables dels fets sancionats no podran obtenir una nova
llicència durant un termini de 3 anys. Aquest darrer termini quedarà reduït al
termini de suspensió de l'autorització si aquesta és la mesura adoptada per
l'Ajuntament.

Secció 4:

Del control de les llicències

Art. 171 : Les llicències per a l'exercici d'activitats consistents en la prestació de
serveis funeraris estaran subjectes a un control municipal quinquennal a fi i a
efecte de controlar que compleixen amb la normativa general i sectorial que
regula la seva existència i l’exercici de la seva activitat.

TÍTOL TERCER
MUNICIPAL

: DEL RÈGIM SANCIONADOR I DE LA INSPECCIÓ

Capítol 1:

Tipificació

Secció 1:

Infraccions

Art. 172 : 1. Les entitats prestadores dels serveis funeraris poden ésser
sancionades per la comissió de les infraccions tipificades en aquest article, sens
perjudici de les sancions aplicables per la vulneració de la normativa en matèria
de policia sanitària mortuòria i en matèria de defensa de les persones
consumidores o usuàries.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
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2. Són infraccions molt greus:
a) Gestionar serveis funeraris sense la preceptiva autorització municipal.
b) No prestar els serveis contractats amb les persones usuàries.
c) Infringir les normes sanitàries o els reglaments o les ordenances
municipals i provocar, així, una situació de risc per a les condicions sanitàries de
la població.
d) Falsejar dades relatives al servei funerari i/o el servei de cementiris, i
donar informació falsa sobre les condicions de prestació dels serveis.
e) Facturar serveis no contractats ni sol·licitats.
f) Impedir o dificultar als inspectors o agents municipals la inspecció dels
serveis funeraris i/o el servei de cementiris
g) Cometre qualsevol altra vulneració greu dels drets de les persones
usuàries definits per la LSF o per aquesta Ordenança.
h) Reincidir en la comissió de dues faltes greus o més, en el termini d'un
any.
3. Són infraccions greus:
a) No disposar del tipus de materials i de serveis que tenen en els
catàlegs i que han estat objecte de contractació per les persones usuàries, en el
cas dels serveis funeraris.
b) Donar informació o assessorament erronis a les persones usuàries
sobre els tràmits legals a seguir o els materials a utilitzar preceptivament i les
pràctiques sanitàries a complir.
c) Infringir les normes sanitàries i els reglaments o les ordenances
municipals, sense provocar una situació de risc per a les condicions sanitàries de
la població.
d) Prestar els serveis amb vehicles no autoritzats.
e) No tenir llibre de reclamacions o negar-se a facilitar-lo.
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f) Obstruir l'activitat inspectora dels òrgans municipals competents.
g) No reajustar la fiança, si en tenen l'obligació.
h) Incomplir qualsevol altra de les condicions de les autoritzacions de
prestació dels serveis funeraris o de cementiris.
i)

Reincidir en la comissió de dues faltes greus o més, en el termini d'un
any.

4. És una infracció lleu qualsevol altre incompliment de les ordenances o
reglaments municipals reguladors dels serveis funeraris.
Art. 173 : Sens perjudici d'allò que disposa a l'article corresponent, també
constitueixen infraccions de la present Ordenança qualsevol contravenció o
vulneració de les seves prescripcions tipificada com a infracció administrativa en
cada un dels referits cossos legals, en virtut de la normativa següent:
a) Articles 32 a 37 de la Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, General de
Sanitat.
b) Articles 3 a 29 de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina de
mercat i de defensa dels consumidors i usuaris (de Catalunya) en els termes i
condicions del Decret Català 1322/1990, de 25 de juliol, Disciplina de Mercat i
Consum. Capacitat sancionadora.
c) Articles 29 i 30 de la Llei 3/1993, de 5 de març de l'Estatut del
Consumidor (de Catalunya).
d) La resta de lleis estatals i autonòmiques correlatives, corresponents i
concordants amb les anteriors i les que en el futur puguin aprovar les Corts
Generals o el Parlament de Catalunya.

Secció 2:

Sancions

Art. 174 : L'Alcalde sancionarà de conformitat amb el procediment corresponent
les infraccions tipificades en aquesta Ordenança o en la normativa de sanitat i de
defensa de consumidors i usuaris, sens perjudici de la competència sancionadora
de la Generalitat de Catalunya i l’Estat, en les referides matèries.
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L'Alcalde subjectarà la seva potestat sancionadora als criteris següents:
1. Infraccions tipificades a l'article 172:
a) Infraccions lleus: amonestament o multa de fins a 750,00 €.
b) Infraccions greus: multa de 751,00 €, fins a 1.500,00 €.
c) Infraccions molt greus: multa de 1.501,00 € fins a 3.000,00 €, o la
suspensió de l'autorització per a prestar serveis funeraris per un termini màxim de
tres anys.
A més, l'Ajuntament podrà revocar l'autorització de les empreses que
hagin estat sancionades per tres faltes molt greus en el termini de divuit mesos.
La revocació de l'autorització es resoldrà en el mateix expedient en què
s'estableixi la tercera sanció.
2. Infraccions tipificades a la normativa sanitària i de defensa de
consumidors i usuaris:
El límit màxim de les multes imposades a l'empara de les normes a què fa
referència l'Art. 173 i d'altres de correlatius, corresponents i concordants sobre la
mateixa matèria, serà de 6.000,00 €.
El límit màxim de les multes imposades a l'empara de les normes a què
fan referència les lletres b) i c) de l'article 173 i d'altres de concordants sobre les
mateixes matèries, serà el previst a l'article 2 del Decret Català 1322/1990, de 25
de juliol, Disciplina de Mercat i Consum. Capacitat sancionadora, pel qual es
regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, de
disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris (DOGC núm.
1322 de 25 de juliol de l990).

Secció 3:

Graduació de les sancions

Art. 175 : 1.- Les sancions previstes, sigui quina sigui llur qualificació, es
graduaran de conformitat amb els criteris següents:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
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b) La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.
c) La reincidència per comissió, en el termini d'un any, de més d'una
infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució
ferma.
d) La prohibició que el compliment de la sanció resulti més beneficiós per
a l'infractor que el compliment de les normes infringides.
e) Aquells altres criteris de graduació que contempli la legislació sectorial.
La resta de sancions previstes al present Secció es graduaran d'acord
amb la seva normativa específica, i supletòriament, d'acord amb els criteris
anteriors.
2.- La imposició de sancions serà compatible amb l'adopció de les
mesures adients previstes en la present Ordenança.
3.- No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penalment
o administrativament en els casos que s'apreciï identitat del subjecte, fet i
fonament, llevat que l’interès defensat sigui diferent.
En cap cas no es podrà imposar una doble sanció en via administrativa
pels mateixos fets o omissions i en funció dels mateixos interessos públics
protegits, si bé hauran d'exigir-se les demés responsabilitats que es dedueixin
d'altres fets o infraccions concurrents.
Si un mateix fet o omissió fos constitutiu de dues o més infraccions
administratives fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics
protegits, l'Ajuntament prendrà en consideració únicament la infracció que
revesteixi més gravetat.

Art. 176 : 1. Les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris seran, en
tot cas, responsables de les infraccions que hagin tingut el seu origen en accions
o omissions imputables al seu personal.
2. Les sancions imposades a empreses funeràries es podran fer efectives
amb càrrec a les garanties que preveu l'article 23.A).

Capítol 2:

Règim jurídic del procediment sancionador
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Art. 177 : 1. La Corporació aplicarà el procediment sancionador regulat pel
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (D.O.G.C. núm. 1827 29/11/1993).
2. Els òrgans competents de l'Ajuntament podran adoptar mesures
cautelars o provisionals en els termes i condicions que preveuen l'article 110.2 del
ROAS i l'article 4 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
3. Correspondrà a l'Alcalde la imposició de les sancions a què fa referència
el present Secció, llevat que les infraccions en matèria sanitària o de defensa de
consumidors i usuaris puguin ser mereixedores d'una sanció o multa superior a la
que poden fixar els ens locals, en el qual cas seran imposades, a proposta de
l'Ajuntament, per les autoritats estatals o autonòmiques competents.

Capítol 3:

Inspecció municipal

Art. 178 : 1. Els serveis municipals exerciran les funcions d'inspecció i control de
les activitats funeràries previstes en aquesta Ordenança. En l'exercici de les
seves funcions, els inspectors municipals tindran el caràcter d'agents de
l'autoritat.
2. Els inspectors municipals hauran d'acreditar la seva identitat i, en
l'exercici de les seves funcions, podran:
a) Accedir a totes les instal·lacions de les empreses funeràries.
b) Obtenir informació verbal, escrita, fotogràfica o filmada en relació a
l'activitat inspeccionada i, alhora, inspeccionar els llibres i registres pertinents.
c) Aixecar actes.
d) Proposar a l'Ajuntament, en situacions de risc grau per a la salut
pública, l'adopció de mesures proporcionades, fins i tot d'ordre cautelar o
provisional, així com l'aprovació d'instruccions.
3. La funció inspectora i de control no quedarà circumscrita a l'àmbit
sancionador, i tindrà també per objecte comprovar les condicions de les
instal·lacions, del personal, dels vehicles i de la resta del material destinat als
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serveis funeraris i, en general, el compliment dels requisits i condicions a què són
sotmeses les activitats funeràries.

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA : Atès allò que preveu l'article 105 ROAS, l'Ajuntament no assumirà en
cap cas la titularitat de les activitats de serveis funeraris i de cementiris
autoritzades per la Corporació i no es farà responsable dels danys causats a
tercers per les persones o empreses autoritzades o dels que se'n derivin de la no
prestació de l'activitat; això últim, sens perjudici de l'adopció de les mesures
sancionadores pertinents, així com de les previstes per aquesta Ordenança amb
la finalitat de garantir l'existència i la prestació efectiva dels dits serveis a tota la
col·lectivitat local.

SEGONA : Sens perjudici que l'atorgament de llicències per a activitats
funeràries s'adeqüi a la LIIA, la manca de resolució expressa de les peticions de
llicència dins del termini de sis mesos tindrà efectes desestimatoris.

TERCERA : Els titulars d'activitats funeràries observaran, quan sigui el cas, les
determinacions de la Llei de 27 d'octubre de 1979 sobre règim d'utilització
d'òrgans.

QUARTA : Atès allò que disposen els articles 21 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (LRJA i PAC), modificada per la Ley 4 /1999 de 13 de gener, i 41.8 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l'Alcalde ostentarà la direcció
superior de la policia sanitària mortuòria local, publicant, quan s'escaigui, bans,
ordres o circulars d'instruccions, fins i tot quan aqueixes tinguin per finalitat aclarir
el significat i abast de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança.

CINQUENA : L'Alcalde i la resta d'òrgans municipals competents gaudiran de la
condició d'autoritats sanitàries en seu de policia sanitària mortuòria local.
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SISENA : Les referències que conté la present Ordenança als familiars dels
difunts es faran extensives a la resta de propparents, amics i persones vinculades
als primers per una relació afectiva equiparable o anàloga.

SETENA : Les empreses de serveis funeraris podran celebrar convenis amb
l'Ajuntament i amb altres empreses funeràries del municipi, amb la finalitat
d'utilitzar llurs instal·lacions i serveis. En aquests supòsits, l'acreditació de les
condicions i requisits a què fa referència el Capítol Segon d'aquesta Ordenança
quedarà circumscrita a aquells elements o circumstàncies que no puguin deduirse directament de les condicions o clàusules del conveni. En qualsevol cas,
aquestes empreses quedaran exonerades de l'obligació de dotar-se d'aquelles
instal·lacions o mitjans propis que puguin suplir-se amb les instal·lacions o mitjans
concertats amb la Corporació o amb una altra empresa del municipi.
Els convenis esmentats en el paràgraf anterior hauran d'haver estat
autenticats per un notari o pel Secretari de l'Ajuntament.

VUITENA : L'Ajuntament podrà rellevar les empreses funeràries de l'obligació
d'habilitar l'estacionament per a vehicles a que fa referència aquesta ordenança,
quan resti acreditada la seva innecessarietat o quan circumstàncies
urbanístiques, de manca d'espai o d'inviabilitat econòmica ho justifiquin.

NOVENA : L'Ajuntament posarà en coneixement del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat les llicències i autoritzacions concedides a les
empreses o entitats prestadores de serveis funeraris, així com els serveis
d'aquesta naturalesa prestats per la Corporació municipal de forma directa o
indirecta. La mateixa comunicació es farà envers el Registre Civil, als efectes
d'acreditar degudament les entitats o empreses funeràries, en ordre a facilitar la
gestió, per part d'aquestes, dels tràmits preceptius, previs o posteriors a la
inhumació o cremació del cadàver.
El cessament d'activitats de les empreses i entitats prestadores de serveis
funeraris serà objecte del mateix règim de comunicacions.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA: En aquells casos en que, a l’entrada en vigor de la present
Ordenança, la sepultura figuri a nom d’ambdós conjugues, el títol es mantindrà

74

invariable fins la mort del primer d’ells, passant automàticament a ésser el nou
titular el cònjuge supèrstit.

SEGONA : 1.- Les decoracions o accessoris de les sepultures existents que
ultrapassin el seu estricte àmbit espaial, envaint espais o elements comuns
hauran de ser retirades pel titular de la sepultura en el termini de tres mesos a
comptar des de l’entrada en vigor de la present ordenança.
2.- En cas contrari, ho farà l’Ajuntament passant el corresponent càrrec al titular
de la sepultura.

TERCERA : 1. Si no existeix cap empresa funerària ubicada en el municipi i, fins
que l'Ajuntament no estigui en disposició de garantir almenys, de forma directa o
indirecta, la prestació dels serveis funeraris contemplats a les lletres a), b), c) i d)
de l'article 4.1 LSF, la Corporació podrà autoritzar provisionalment la prestació, en
el municipi, dels dits serveis per part d'empreses radicades a altres municipis de
la Comarca.
2. L'autorització de l'Ajuntament es concedirà a instància de les empreses
interessades, les quals hauran d'acreditar:
........a) Que compten amb les llicències o autoritzacions
reglamentàries equivalents a les que contempla aquesta
Ordenança, concedides per l'Ajuntament on radiqui la seva seu
social o, en defecte de les mateixes, que disposen de llicència
d'activitats.
........b) Que disposen de les autoritzacions de transport funerari,
tant de la Generalitat de Catalunya com del municipi on radiqui la
seva seu social.
........c) Que disposen dels mitjans a que fa referència l'article 6
LSF.
3. Les autoritzacions que contempla la present disposició transitòria tindran
caràcter a precari i quedaran extingides sense dret a indemnització, en tot cas
quan l'Ajuntament estigui en disposició de prestar els serveis a què fa referència
l'apartat 1 o s'hagi instal·lat al municipi alguna empresa de serveis funeraris de
conformitat amb les previsions generals d'aquesta Ordenança.
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4. En qualsevol cas, les empreses autoritzades en virtut de la present
disposició hauran de satisfer l'Impost d'Activitats Econòmiques en l'epígraf
corresponent.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

ÚNICA : Queden derogats quantes ordenances municipals, reglaments, decrets
d’Alcaldia o Resolucions de Regidor Delegat que contradiguin o s’oposin a allò
disposat en la present ordenança.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA: En tot allò no previst en aquesta Ordenança serà d’aplicació, entre
d’altres disposicions concordants, la normativa següent:
1) Codi Civil.
2) OM (Ministerio de Gobernación) 335/1945, de 2 de desembre, sobre
normativa d’enbalsamament de cadàvers (NEC)
3) Compilació del Dret Civil de Catalunya.
4) Decreto 2569/1960, de 22 de desembre, modificat per l’altre 1713/1967,
de 20 de juliol, de Policia Sanitària Mortuòria (RPSM).
5) Orden de Presidencia del Gobierno, de 17.07.63, sobre inhumacions de
criatures abortives i restes humans.
6) Acord de 26.10.73, ratificat per instrument de 5 de febrer de 1992 sobre
taransport internacional de cadàvers.
7) Decret 2263/1974, de 20 de juliol, de Reglament de Policia Sanitària i
Mortuòria (RPSM).
8) Resolución de la Direcció General de Sanitat, de 13.06.76, Normas
sobre registro de cadáveres y aplicación de determinados artículos del
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
9)
Ley 30/1979, de 27 d’octubre, de Extracción y Transplante de
Órganos (LETO)
10) Decret 42/1981, de 16 de febrer, sobre construcció de cementiris.
11) Decret 304/1983, de 7 de juliol, sobre el trasllat de cadàvers a
Catalunya.
12) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local
(LRBRL).
13) Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
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14) Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions locals.
15) Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
16) Decret 250/1987, de 7 de juliol, de normes de policia sanitària i
mortuòria.
17) Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels
consumidors i dels usuaris
18) Decret Català 1322/1990, de 25 de juliol, Disciplina de Mercat i Consum.
Capacitat sancionadora.
19) Ley 30/1992 de 26 de novembre, modificada per la Ley 4/1999, de 13 de
gener, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú (LRJAP i PAC).
20) Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor (de Catalunya).
21) Decret 278/1993, de 9 de novembre, de Procediment Sancionador,
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
22) Decret 179/1995, 13 de juny de Reglament d’Obres Activitats i Serveis
dels Ens Locals de Catalunya.
23) Articles 22 i 23 del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures
urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat
econòmica.
24) Resolución de 20.06.96. POLÍTICA ECONÓMICA. Convalidación del
Real Decreto-ley 7/1996, de 7-6-1996, de medidas urgentes de carácter
fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.
25) Llei 2/1997, de 3 d’abril, del Parlament de Catalunya, sobre Regulació
dels Serveis Funeraris.
26) Ley 49/1978, de 3 de novembre d’Enterrament en els municipis.
27) Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, Codi Penal.
28) Llei 57/2003, de 16 de desembre de Mesures per a la Modernització del
Govern Local (LM)
29) Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental (LIIA)
30) Ordenança reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració
Municipal en les Activitats Instal·lacions, aprovada pel Ple de data
21.12.01, i publicada en el BOP 30, de 04.02.02

SEGONA: Aquesta Ordenança entrarà en vigor als vint dies de la seva
publicació.
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