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REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SALT 

TÍTOL I:  DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.  El cementiri municipal és un bé de domini públic adscrit a un servei públic que 
està subjecte a  l’autoritat de l’ Ajuntament, al qual li correspon la seva  administració, 
direcció i manteniment, llevat del que sigui competència pròpia d’altres autoritats i orga-
nismes. 

Article 2.  Les facultats i competències més importants de l’Ajuntament com a titular 
d’aquest servei públic són les següents: 

a) L’organització, conservació i condicionament del cementiri, així com de les construccions
funeràries, dels serveis i instal.lacions.

b) L’autorització per a la realització en el cementiri de qualsevol tipus d’obres o instal.lació,
així com la seva direcció i inspecció.

c) L’autorització als titulars de drets funeraris per a la realització de les millores o
instal.lacions permeses en aquest reglament, sota l’execució i direcció dels serveis
tècnics municipals.

d) L’atorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets funeraris de
qualsevol classe.

e) La percepció dels drets i taxes que s’estableixin legalment.

f) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques establertes o que es puguin
establir  en el futur.

g) El nomenament, direcció i cessament del personal del cementiri.

Article 3.  L’Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis esmentats per gestió directa 
mitjançant el conjunt de serveis i personal de què disposi i principalment pel servei municipal 
del cementiri i el personal que l’integri. 

(S’entén per servei municipal de cementiri el conjunt de recursos materials i personals 
que es dedicaran de forma específica a fer complir aquest reglament i a desenvolupar les 
tasques i funcions que s’hi encomanen) 

Article 4.  Els ministres o representants de confessions religioses o d’entitats legalment 
reconegudes podran disposar el que creguin convenient per a la celebració dels 
enterraments d’acord amb les normes aplicables a cadascun dels casos, dins del respecte 
degut als difunts.  

Així mateix, les empreses i professionals que prestin serveis funeraris, concessionaris 
d’obres o altres serveis de manteniment tindran l’obligació de realitzar les seves funcions 
amb el màxim silenci possible i el respecte degut als difunts i als seus familiars.  
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 TÍTOL II :   DELS DRETS FUNERARIS 

 
 

CAPÍTOL I 
 

Dels drets funeraris en general 
 
 
Article 5. El dret funerari implica tan sols la concessió per a l’ús temporal de les sepultures 
del cementiri, la titolaritat dominical de les quals pertany a l’Ajuntament. Per tant, el dret 
funerari no incorpora la lliure disponibilitat de nínxols i sepultures per a la seva alineació,   per 
compravenda, permuta o transmissió de cap classe, solament seran vàlides les 
transmissions previstes en aquest Reglament.   
 
Article 6. Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per l’Ajuntament d’acord amb les 
prescripcions d’aquest reglament, a instància dels interessats o dels seus representants i 
s’inscriuran en aquest ordre:  els hereus testamentaris, el cònjuge supervivent o , si falta,  
les persones a les que correspon  la successió intestada.    
 
Article 7. L’adquisició, renovació o conservació d’un dret funerari o la prestació d’un servei 
funerari comporta per al seu titular o causa-havent l’obligació de contribuir amb el pagament 
de la taxa o exacció corresponent,  d’acord amb les disposicions de l’ordenança fiscal. 
 
Article 8. Les sepultures en general es classificaran en nínxols, amb ossera o sense, 
hipogeus, angles , panteons i columbaris. .  
 
Article 9. 1. Les obres de caràcter artístic que s’instal.lin, revertiran a favor de l’Ajuntament al 
finalitzar la concessió. Les esmentades obres, un cop instal.lades en la sepultura 
corresponent, tan sols podran ser retirades amb fins de conservació i neteja amb 
l’autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
2. El mateix règim s’aplicarà a qualsevol altra instal.lació fixa existent en les sepultures del 
cementiri. S’entén per instal.lació fixa qualsevol que estigui unida o adossada de tal forma a 
la sepultura que la seva retirada pugui deteriorar o malmetre aquesta.  
 

 
CAPÍTOL II 

 
Dels drets funeraris en particular. De les concessions. 

 
 
Article 10.  El dret funerari temporal es podrà concedir de la forma següent: 
 
a)  Concessió per un període de 30 anys, al termini del qual el seu titular o els seus hereus 

podran renovar-lo per períodes de 30 anys. 
b)  Concessió  per un període de 5 o 3 anys.  

- Cinc anys pels cadàvers compresos en el grup I de l’art. 8 del  Reglament 297/9, i     
els que no certifiquin la causa de la defunció.  

 
- Tres anys pels de cadàvers compresos en el grup II de l’art. 8 del mateix Reglament 

presentant el certificat de la causa de defunció.  
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Al termini de la concessió , el titular a les persones que se subroguin per herència podran 
escollir entre sol.licitar una pròrroga de la concessió o una nova concessió o traslladar les 
restes del primer a l’ossera comuna.  

Article 11.  Les concessions i arrendaments podran atorgar-se: 

a) A nom d’una sola persona física.
b) A nom d’una comunitat, associació religiosa,  establiment assistencial o hospitalari,

corporació, fundació o entitat legalment reconeguda per l’ús exclusiu dels seus membres
o dels seus beneficiàris.

. 

Article 12. En cap cas podran ser titulars de concessions ni altre dret funerari les 
companyies d’assegurances de previsió i similars. Per tant, no tindran efectes davant 
l’Ajuntament les clàusules de les pòlisses o contractes que concertin, si pretenen cobrir 
altres drets que no siguin el de proporcionar als assegurats el capital necessari per abonar 
el dret funerari que es tracti. 

Article 13. Les concessions s’acreditaran mitjançant el corresponent títol, que serà expedit 
per l’Administració Municipal. 

En els títols de concessió es farà constar: 

a) Les dades que identifiquin la sepultura.
b) Data de l’acord municipal d’adjudicació .
c) Nom i cognoms del titular i DNI.
d) Totes les inhumacions i exhumacions i la data, mes i any en què hagin tingut lloc en la
sepultura. 

Article 14. 1. En cas de deteriorament, sostracció  o pèrdua d’un títol funerari, s’expedirà un 
duplicat prèvia  sol.licitud  del titular o dels seus hereus legals. 

2. Els errors en el nom o de qualsevol altre tipus, que s’adverteixin en els títols funeraris, es
corregiran a instància del seu titular o hereus legals, prèvia justificació i comprovació. 

Article 15.  Els titulars de les concessions  d’una sepultura podran dipositar-hi els cadàvers 
o restes humanes que desitgin, amb subjecció al compliment de les obligacions establertes
en aquest reglament i al previ pagament de les taxes o exaccions establertes en l’ordenança 
fiscal. 

Article 16.. 1. Els enterraments que successivament es realitzin en un mateix nínxol, no 
alteraran el dret funerari. Únicament, si un cadàver és enterrat quan el termini que falti per la 
fi de la concessió, o en el seu cas, de la pròrroga, és inferior al legalment establert pel 
trasllat o reducció de cadàvers, l’esmentat termini es prorrogarà excepcionalment per un 
període de cinc anys des de la data de l’enterrament. 

2. Durant el transcurs de la pròrroga no es podrà realitzar cap nou enterrament en el nínxol
objecte de pròrroga, al termini de la qual s’aplicarà el que disposa l’article anterior. 

CAPÍTOL III 

De la transmissió dels drets funeraris 
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Article 17. 1. D’acord amb l’article 7 d’aquest reglament, quan es produeixi la defunció del 
titular d’un dret funerari tindran, dret a la transmissió al seu favor, i per aquest ordre, els 
hereus testamentaris, o si falta el testament, les persones a les que correspongui la 
successió intestada.  

2. Si el causant hagués  anomenat  diversos hereus, o si no hi hagués cònjuge supervivent, i
diverses persones  fossin hereus  de l’interessat, la titolaritat del dret funerari serà 
reconeguda a favor dels cohereus  que per majoria designin els restants , en el termini de 3 
mesos  a partir de la data de la mort del causant  o de la data en que sigui dictada l’acta de 
declaració de hereus . Si no fos possible la majoria, el dret serà reconegut a favor  del 
cohereu de major edat.         

Article 18.  S’ estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures 
per actes “inter-vivos” a favor de familiars del titular,  en línia directa i col.lateral fins a quart 
grau, ambdues per consanguinitat i fins al segon grau per afinitat, així com a cònjuges o 
persones que acreditin lligams d’afectivitat i convivència amb el titular per un mínim de cinc 
anys anteriors a la transmissió. Així mateix s’estimaran vàlides aquelles que es defineixin a 
favor d’hospitals, entitats benèfiques o religioses com personalitat jurídica segon la Llei. 

Article 19.-  1. Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la duració del 
termini pel qual fou inicialment concedit.  

2. El titular d’un dret funerari podrà renunciar, sempre que en la sepultura corresponent no hi
hagi restes cadavèriques, A tal efecte es dirigirà sol.licitud a l'Ajuntament, que haurà de ser 
posteriorment ratificada mitjançant compareixença personal  de l’interessat, o en el seu lloc, 
un representant legal.   

. 

CAPÍTOL IV 

De la pèrdua o caducitat dels drets funeraris 

Article 20. 1. Es dictarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb reversió de la 
corresponent sepultura a l’Ajuntament, en els casos següents: 

a) Pel transcurs dels terminis de concessió del dret funerari, sense que s’hagués sol.licitat
la seva renovació o pròrroga, d’acord amb el que es disposa al Capítol II d’aquest mateix
títol.

b) Per abandonament de la sepultura. Es considerarà com a tal el transcurs de 5 anys des
de la mort del titular sense que els hereus o persones subrogades per herència o altre
títol hagin instat la transmissió al seu favor.

c) Per falta de pagament dels drets o taxes de conservació i manteniment de forma
continuada durant quatre anys consecutius.

d) Per renúncia expressa del titular .

2. L’expedient administratiu de declaració de caducitat per abandonament de sepultura
comportarà la citació del titular en el domicili conegut o, en cas contrari, es donarà publicitat 
de l’expedient mitjançant edicte en el B.O.P durant un termini de 30 dies (i a la premsa local), 
per que els beneficiaris o hereus puguin al.legar el que creguin convenient. La seva 
compareixença i la realització dels tràmits necessaris per transmetre el dret funerari al seu 
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favor interromprà l’expedient de declaració de caducitat i s’arxivarà sense cap més tràmit. 
En cas contrari, es declarà la caducitat.  

3. En el supòsit de l’apartat c) l’expedient administratiu de declaració de caducitat es limitarà
a la citació del titular, concedint-li un termini d’audiència de deu dies per presentar 
al.legacions la desestimació de les quals comportarà la declaració de caducitat. 

4. L’òrgan competent per a la declaració de caducitat dels títols funeraris serà l’Alcalde que
podrà delegar-la a la Comissió de Govern, a proposta de l’instructor de l’expedient 
administratiu.  

Article 21. No es podrà autoritzar una nova concessió de les sepultures la caducitat de les 
quals s’hagi declarat, fins que no s’hagi realitzat el trasllat a l’ossera comuna de les restes 
procedents de les diferents sepultures i de forma separada amb la corresponent inscripció 
en el llibre registre d’inhumanacions. 

TÍTOL III:        DE L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI MUNICIPAL DE CEMENTIRI 

CAPÍTOL I 

De l’administració del cementiri 

Article 22.  L’administració del servei municipal de cementiri correspon a l’àrea de  serveis 
públics de l’Ajuntament, o a la que aquesta s’adscrigui . 

Article 23.  Correspon al servei municipal de cementiri les següents competències: 

a) Expedir les llicències d’inhumacions, exhumacions i trasllats. Interns.
b) Expedir les autoritzacions d’enterrament, sempre que hagin transcorregut 24 hores des

del moment de la defunció, prèvia presentació del certificat de defunció expedit pel Jutjat
de Pau.

c) Portar el llibre-registre d’enterraments, els quals s’inscriuran per ordre cronològic, d’acord
amb el respectiu certificat de defunció.

d) Portar els llibres de propietat de sepultures i nínxols.
e) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres-registre.
f) Expedir els títols i anotar les transmissions d’acord amb els decrets municipals i

anotacions corresponents.
g) Liquidar els drets i taxes per prestació dels serveis funeraris del cementiri, d’acord amb

l’ordenança fiscal corresponent.
h) La conservació i neteja general del cementiri.
i) Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que no estigui atribuida

expressament a un altre òrgan municipal.

Article 24. Ni l’Ajuntament ni cap dels seus òrgans ni personal, assumirà cap responsabilitat 
respecte robatoris i desperfectes que puguin realitzar-se per tercers en les sepultures i 
objectes que es col.loquin en el cementiri  .  

L’Ajuntament tampoc assumirà cap mena de responsabilitat respecte als danys personals 
que es puguin ocasionar als titulars de drets funeraris o usuaris del servei en general 
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derivats de les tasques d’ornamentació  de les sepultures o d’altres usos o actuacions dins 
el recinte del cementiri, sense perjudici de la sanció que se’ls pugui imposar si s’han realitzat 
sense la corresponent autorització de l’encarregat del cementiri o de l’òrgan municipal 
competent. 

 
 

 
CAPÍTOL II 

 
Normes respecte al personal 

 
Article 25.  Les obligacions principals de les persones que prestin serveis  al cementiri són 
les següents:  
 
a)  Utilitzar, en el recinte del cementiri, l’uniforme que l’Ajuntament determini . 
 
b)  Realitzar i complir l’horari establert per l’Ajuntament. 
 
c)  Resoldre, dins l’àmbit de les seves competències, amb diligència i consideració les 

peticions dels usuaris.  
 
d)  Abstenir-se de realitzar, per compte de tercers, treballs relacionats amb el servei 

municipal de cementiri. . 
 
e)  Realitzar els treballs materials que siguin encomanats.  
 
 
Article 26.   El personal que treballi en el cementiri utilitzarà el material  d’equip que 
determini la normativa de salut i seguretat laboral per cada lloc de treball 
 
 
 

         
 

         TÍTOL IV:   DEL RÈGIM INTERIOR I POLICIA SANITÀRIA DEL CEMENTIRI 
 

CAPÍTOL I 
 

       Del servei municipal del cementiri 
  

 
Article 27.  La conservació i vigilància del cementiri correspon principalment al servei 
municipal del cementiri,  el qual serà auxiliat, quan calgui per altres serveis municipals; entre 
d’altres, les funcions que portaran a terme seran les següents:  
 
a) Obrir i tancar les portes del cementiri a l’hora assenyalada per l’òrgan competent per a 

cada  època de l’any. 
b) Fer-se càrrec de les autoritzacions d’enterrament, signar les cèdules d’enterrament i 

tornar-les conjuntament amb les llicències al servei municipal de cementiri. 
c) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observin als superiors i, si 

s’escau a la Policia Municipal. 
d) Portar a terme la realització de les inhumacions, exhumacions, trasllats i d’altres serveis, 

un cop presentada la documentació necessària i vigilar, romanent al peu de la sepultura, 
que es realitzin degudament fins el final. 
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e) Tenir cura que tots les dependències del cementiri es trobin en bones condicions de
neteja i conservació.

f) Tenir cura de les plantes, arbrat i jardins de l’interior del recinte, complint les instruccions
del servei municipal de jardineria.

CAPÍTOL II 

De l’ordre i govern interior del cementiri 

Article 28. De conformitat amb allò previst en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, en 
el cementiri municipal es disposarà de: 

a) Una sala per a l’ higiene i desinfecció del personal del cementiri.
b) Magatzem de materials i útils necessaris pels treballs de conservació i manteniment del

cementiri.
c) Serveis sanitaris públics.

Article 29.  En el cementiri s’habilitarà un o diversos llocs destinats a ossera general per 
recollir les restes resultants de la neteja i desallotjament de nínxols i sepultures. En cap cas, 
es podran retirar   restes de les osseres, llevat dels casos en que, mitjançant l’autorització 
escrita de l‘Ajuntament, i l’interessat compti amb la prèvia autorització del Departament 
corresponent de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. 

Article 30.  El cementiri romandrà obert tots els dies  laborables i festius. L’Alcaldia , a 
proposta del servei municipal , podrà modificar-ne l’horari.  

Article 31.  Quan estigui previst un enterrament, el responsable de realitzar-lo rebrà el 
fèretre a la porta principal d’entrada al cementiri i el traslladaran al lloc on ha de realitzar-se 
la inhumació, d’acord amb el corresponent autorització d’enterrament on s’indica el lloc i la 
sepultura a utilitzar. 

Article 32.  A fi de regular l’entrada de cadàvers al cementiri, s’establirà un horari a partir del 
qual no podrà realitzar-se cap enterrament. Els cadàvers que hagin entrat dins aquest 
interval horari  hauran de ser ingressats al dipòsit municipal per realitzar la seva inhumació el 
dia següent, sens perjudici del que s’estableixi en casos de servei especial extraordinari.  

Article 33. Al  cementiri municipal no es permet: 

a) Col.locar  làpides, creus, epitafis, etc., sense la corresponent autorització municipal.
b) L’entrada en el cementiri a persones o grup de persones que no es comportin en aquest

lloc.
c) L’entrada al cementiri de gossos i altres animals.
d) La utilització de les escales del cementiri d’ús municipal als usuaris, Solament  podran

utilitzar les que siguin permeses a ells.
e) L’accés de vehicles de transport, excepte els vehicles municipals de servei, els de

serveis funeraris i els que portin materials de construcció que estiguin autoritzats..
f) Realitzar enterraments i qualsevol classe de treball en horari nocturn, llevat de casos

excepcionals degudament justificats i autoritzats.
g) L’entrada de materials per l’execució d’obres, fora de l’horari de treball.
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CAPÍTOL III 
 

Normes general d’aplicació en els hipogeus i nínxols  
 
     QUADRES 1r. 2n, i  3r 

Article 34 . 1 .Les làpides de revestiment del frontal dels nínxols podran ser únicament de 
pedra natural del tipus i color predominants al pany de façana en el què sigui situat, de 2 cm. 
de gruix, acabat polit i no portaran cap mena de marc ni sanefa o altres elements decoratius. 
Les seves dimensions s’ajustaran a l’espai disponible entre els muntants i travessers  i 
verticals existents. No s’admet l’agrupació de nínxols. 

2. Es prohibeix la col.locació de marcs i vidres de qualsevol tipus, així com baranes,  volades 
o sense volar. S’admet la fixació a la làpida de gerros per a flors. Les seves dimensions 
màximes seran de 20 cm. d’ample, 10 de fondària, i 25 d’alçada, si s’en posa un i 10 x 10 x 
15 si s’en posen dos. No s’admetrà la col.locació de més de dos per cada làpida. 

3 .Es permetrà la col.locació d’un porta-retrats per cada làpida, d’acer inoxidable o de bronze 
de mides màximes de 9 x 12 cm. No s’admetrà la fixació de figures al.legòriques o altres 
imatges. Es podrà substituir el porta-retrats per una placa de les mateixes dimensions i 
materials amb inscripció. 

4. Les inscripcions es faran per gravació en baix relleu sobre la làpida de pedra o per fixació 
de lletres metàl.liques. No es permetrà la pintura. Es podran inscriure els noms familiars i 
figures al.legòriques, de manera que sigui dominant la superfície sense inscriure sobre la 
gravada. 

5. Cap d’aquests elements autoritzats podran afectar els muntants i travessers existents, ni 
cap altre dels elements comuns de la instal.lació. Són prohibits els revestiments laterals de 
muntants i travessers, així com els elements que no siguin fixats a les làpides, com ara 
jardineres, gerros, plats, etc. dipositats sobre els travessers. 

6. S’admetrà la fixació a les làpides de  dos poms com a màxim, col.locats a la part superior 
de manera que facilitin la manipulació de la pedra per a la seva col.locació. Aquests poms 
han de ser de forma circular i fabricats en  acer inoxidable. És obligatori que tots els 
elements que es col.loquin en una làpida siguin del mateix material. 

7. S’admetrà la col.locació de baranes si aquestes no sobresurten del plom de l’arrebossat.  

 

     QUADRES 4t.  i 5è. 

Article 35. 1 Les làpides de revestiment del frontal dels nínxols podran ser únicament de 
pedra de granet “sudàfrica” de color negre, de 2 cm. de gruix, acabat polit i no portaran cap 
mena de marc ni sanefa o altres elements decoratius. Les seves dimensions s’ajustaran a 
l’espai disponible entre els muntants i travessers de granet gris existents. No s’admet 
l’agrupació de nínxols (fóra de les previstes en el projecte municipal). 

2. Es prohibeix la col.locació de marcs i vidres de qualsevol tipus, així com baranes,  volades 
o sense volar. S’admet la fixació a la làpida de gerros per a flors, sempre que siguin de 
pedra de granet “sudàfrica”, d’acer inoxidable  o bronze. Les  dimensions màximes del gerro 
seran de 20 cm. d’amplada i 25 d’alçada i per dos gerros de 14 cms d’amplada x 18 cms 
d’alçada i el total màximd’ocupació del conjunt de gerro/s o si`prts serà de 500 cm2. amb 
una fondària màxima de 12 cms. a comptar des de la làpida. 
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3. Es permetrà la col.locació d’un porta-retrats per cada làpida, de pedra de granet
“sudàfrica”, d’acer inoxidable o de bronze, de mides màximes de 9 x 12 cm. No s’admetrà la 
fixació de figures al.legòriques o altres imatges. Es podrà substituir el porta-retrats per una 
placa de les mateixes dimensions i materials amb inscripció. 

4. Les inscripcions es faran sempre per gravació en baix relleu sobre la làpida de granet. No
s’admetrà la fixació de lletres metàl.liques o d’altres materials, ni la pintura. Es podran 
inscriure els noms familiars i figures al.legòriques sempre en baix-relleu i de manera que 
sigui dominant la superfície sense gravar (de color negre intens) sobre la gravada (més 
clara). 

5. Cap d’aquests elements autoritzats podran afectar els muntants i travessers de pedra de
granet gris existents, ni cap altre dels elements comuns de la instal.lació. Són prohibits els 
elements que no siguin fixats a les làpides, com ara jardineres, gerros, plats, etc. dipositats 
sobre els travessers de pedra de granet. 

6.S’admetrà la fixació a les làpides de  dos poms com a màxim, col.locats a la part superior 
de manera que facilitin la manipulació de la pedra per a la seva col.locació. Aquests poms 
han de ser de forma circular i fabricats en  acer inoxidable. És obligatori que tots els 
elements que es col.loquin en una làpida siguin del mateix material, o de granet “sudàfrica”. 

CAPÍTOL  IV 

Inhumacions, exhumacions i trasllats 

Article 36. Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes es faran d’acord 
amb les normes del Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria i amb el que es disposa al 
articles següents. 

Article 37.  Tota inhumació, exhumació o trasllat es realitzarà amb l’autorització expedida 
pel  servei municipal i de les autoritats sanitàries corresponents en els casos que siguin 
necessàries. 

INHUMACIONS 

Article 38.  En les peticions d’inhumació, les empreses dels serveis funeraris presentaran a 
l’oficina del  servei municipal els documents següents: 

a) Títol funerari o sol.licitud.
b) Llicència d’enterrament.
c) Autorització judicial, en els casos diferents de la mort natural.

Article 39.  Examinada la documentació presentada, s’expedirà l’autorització d’inhumació i la 
cèdula d’enterrament. 

Article 40.  En la cèdula d’enterrament es farà constar: 

a) Nom i cognoms del difunt.
b) Data i hora de defunció.
c) Lloc d’enterrament.
d) Si s’ha de procedir a la reducció de les restes.
e) En concessions de tres anys s’acreditarà que la causa de la mort és del grup II del

Reglament de policia sanitària mortuòria.
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Article 41. La cèdula d’enterrament serà degudament retornada i signada pel responsable 
de l’enterrament, com a justificació expressa d’haver-se realitzat l’enterrament i per a la 
corresponent anotació en el llibre-registre. 
 
 
Article 42. .-  Quan la realització d’una inhumació en una sepultura requereixi  la retirada de 
les restes de cadàvers, aquesta operació es farà, prèvia sol.licitud del titular, el qual o  la  
persona que el representi podrà assistir-hi . 
 
Article 43. El nombre d’inhumacions successives en cadascuna de les sepultures estarà 
condicionada per la seva capacitat i. en tot cas, per la limitació voluntària, expressa i fefaent 
disposada pel seu titular. 
 
Article 44.  En el moment de presentar un títol per efectuar una inhumació, s’identificarà la 
persona la qual haurà de justificar la seva intervenció i legitimació a requeriment del servei 
municipal. 
 
Article 45.  Per efectuar la inhumació d’un cadàver que no sigui el del propi titular, en els 
casos en que no fos presentat el títol, es requerirà la conformitat del titular i, en la seva 
absència, la de qualsevol persona que tingui dret a succeïr-lo  en la titolaritat. 
 
Article 46.  Aquells cadàvers la inhumació dels quals no es pugui realitzar immediatament 
després de l’arribada al cementiri per qualsevol motiu que ho impedeixi, es col.locaran a la 
sala del dipòsit.   
 
     TRASLLATS  
 
Article 47.  1. No es podran realitzar trasllats de restes sense l’obtenció del permís expedit 
pel servei municipal. Aquest permís només es concedirà en els següents supòsits: 
 
a) Quan les restes inhumades en dos o més sepultures es traslladin a un de sol. 
b) Quan es tracti de trasllats procedents d’altres municipis. 
c) En aquells casos excepcionals en que ho acordin els òrgans municipals. 
 
2. No obstant això, no podran realitzar-se trasllats o remoció de restes fins que hagin  
transcorregut cinc anys de la inhumació o tres anys amb prèvia presentació del certificat de 
la causa de deufunció del grup II de l’art.8 del Reglament 297/97, llevat de les excepcions 
establertes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria o altres disposicions de caràcter 
general. 
 
     EXHUMACIONS 
 
Article 48. 1. L’autorització per a l’exhumació d’un cadàver o de les restes,  per a la seva 
inhumació en un altre cementiri, requerirà la sol.licitud del titular de la sepultura 
corresponent, acompanyada de l’autorització sanitària, respectant els terminis esmentats en 
l’article anterior.  
 
2. Si la inhumació s’hagués de realitzar en una altra sepultura del mateix cementiri caldrà 
també la la conformitat del seu titular, i no serà necessària l’autorització sanitària. 
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CAPÍTOL IV 

De les inhumacions de beneficència 

Article 49. 1. Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a 
persones que no tinguin mitjans econòmics per sufragar les despeses derivades de 
l’enterrament.  Aquestes no podran ser objecte de concessió ni arrendament i la seva 
utilització no reportarà cap dret. En aquestes sepultures no es podrà col.locar cap làpida o 
epitafi i tan sols constarà que són propietat municipal.  

2. Les restes existents en aquestes sepultures es traslladaran a l’ossera municipal un cop
transcorregut el termini de tres anys, si els familiars no han reclamat el cos.  Transcorreguts 
aquest termini els familiars hi perdran qualsevol dret. 

CAPÍTOL V 

Règim disciplinari i sancionador 

Article 50. 1. Les infraccions a les prescripcions del present Reglament són sancionables 
de conformitat amb allò establert a la Llei de Bases de Règim Local, el Reglament d’Obres 
activitats i serveis dels ens locals, la Llei General de Sanitat i el Reglament de Policia 
Sanitària Mortuoria.  
2. Les infraccions comeses tindran la consideració de lleus, greus o molt greus, segons la
seva naturalesa i efectes. Podran ser sancionades amb multa a més de l’esmena o 
reparació del dany o perjudici causat. 

Article 51.- Son faltes lleus: l’incompliment d’algun precepte d’aquest reglament sempre que 
no se’n derivin danys o perjudicis directes a tercers  

Article 52.- Es consideraran faltes greus.- La reincidència en la comesa de  faltes lleus o 
aquelles que  provoquin danys o perjudicis directes a tercers, sempre que la gravetat de 
l’efecte sòcio-econòmic no sigui elevat. 

Article 53.- Es consideraran faltes molt greus.- La reincidència en la comesa de faltes greus 
o la gravetat de l’efecte sòcio-econòmic sigui elevat.

Article 54. Sancions.- Les faltes lleus podran ser sancionades per multes de fins a 
5.000’ptes.   Les faltes greus es sancionaran en multes fins a 25.000’ptes./ 150,25 €. Les 
faltes molt greus es sancionaran amb multes fins a 50.000’ptes./ 300,51 €.   

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Per al no previst expressament en aquest reglament serà d’aplicació el Reglament de Policia 
Sanitària Mortuòria i amb caràcter supletori la resta normativa vigent d’àmbit estatal, 
autonòmica o local. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera.- Les concessions definitives existents en l’actualitat s’entendran atorgades pel 
termini màxim de les concessions i contractes de l’Administració local que fos vigent en el 
moment de la seva adjudicació. Transcorregut aquest termini serà d’aplicació el règim 
previst en aquest reglament al finalitzar les concessions o pròrrogues de les sepultures. 
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Segona.-Tots els ninxols existents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament que no 
compleixin amb les Normes que els siguin d’aplicació s’hi hauran d’adaptar amb motiu de 
qualsevol variació en el títol de la concessió. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogat el Reglament del Cementiri Municipal, aprovat l’11 d’abril de 1984. 
Els acords de la Comissió de Govern de dates 10 de juny i 22 de juliol de 1993. 

DISPOSICIÓ  FINAL  

Aquest reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies al de la seva publicació. 

Salt,  febrer de 2000.- 

Diligència.- El present reglament ha estat aprovat definitivament per acord del Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 19 de febrer de 2001. Certifico. 

          La Secretària, 

Maria Lourdes Palomino i Pellicer 
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