REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’OLOST
CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Competència i naturalesa del servei
De conformitat amb el que determina l’apartat j) del numero 2 de l’article 63, en
relació amb l’apartat a) de l’article 64, ambdós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, la titularitat del Servei i del Cementiri
situat a la població d’Olost, és pública i correspon a l’ajuntament.
El Servei de Cementiri Municipal d’Olost serà gestionat de forma directa per
l’ajuntament, d’acord amb l’article 233 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril i es
prestarà en el bé de domini públic afectat a aquest servei.
Article 2. Definicions
Als efectes d’aquest Reglament s’entén per:
• Cadàver: cos humà durant els cinc anys següents a la mort real.
Aquest termini es computa des de la data i l’hora de la mort que figuri
en la inscripció de la defunció en el Registre Civil.
• Restes cadavèriques: les restes que queden del cost humà
després del procés de destrucció de la matèria orgànica, un cop
transcorreguts cinc anys des de la mort.
• Parcel·la: porció de terreny del Cementjri Municipal sobre la qual
l’ajuntament atorga una concessió per a la construcció de sepultures
particulars.
• Sepultura: recinte apte per a la inhumació de cadàvers humans o
restes cadavèriques construït amb les característiques i condicions
fixades per la normativa vigent (s’inclouen per tant en aquest
concepte els nínxols, panteons, capelles, hipogeus columbaris i,
en general, tota mena de sepultura, sigui de construcció pública o
particular).
• Nínxol: cadascuna de les sepultures consistents en compartiments
afilerats, construïdes per l’ajuntament d’acord amb la normativa
fixada.
Article 3. Competències del titular del servei
Correspon a l’ajuntament d’Olost com a ens titular del servei:

a. L’organització, la gestió i la prestació del servei.
b. La realització de les obres, serveis i treballs necessaris per a la
reparació, conservació, vigilància, neteja i endreç del cementiri.
c. La concessió de drets funeraris d’enterrament sobre les sepultures.
d. La percepció de drets i taxes derivades de les concessions, ocupació de
terrenys, conservació de sepultures i llicències, de conformitat amb es
lleigs i ordenances municipals reguladores de les exaccions.
El
compliment de la normativa de policia sanitària mortuòria i de les
e.
mesures sanitàries i higièniques vigents o que en endavant es dictin.
La
resta d’atribucions que la legislació de règim local reservi als ens
f.
públics titulars dels serveis municipals.

CAPÍTOL II
DRETS FUNERARIS
Article 4. Contingut del dret funerari
1. El dret funerari consisteix en una concessió administrativa o, en el seu
cas, una llicència administrativa sobre el domini públic i dona dret a l’ús
exclusiu de la sepultura per al dipòsit de cadàvers o restes i l’ús comú
de les altres instal·lacions del cementiri en les condicions del present
reglament.
2. Aquesta facultat no pot en cap cas estendre’s a la lliure disponibilitat per
a l’alienació de títol gratuït ni onerós dels béns de domini públic sobre
els que recau aquest dret.
Article 5. Adquisició i titularitat del dret funerari
1. El dret funerari sobre l’ús de sepultures, s’adquireix per l’atorgament
de la concessió i el pagament dels drets establerts en la corresponent
ordenança fiscal.
2. El dret funerari sobre tota mena de sepultures quedarà garantit
mitjançant la inscripció en el Llibre-Registre i en el títol nominatiu per
cada sepultura expedit per l’ajuntament.
3. El dret funerari es registrarà:
a) A nom d’una sola persona física.
b) A nom de comunitats religioses o d’establiments benèfics o
hospitalaris reconeguts com a tals per l’Administració, per a l’ús

exclusiu dels seus membres, asilats i acollits.
A
nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment
c)
constituïdes, per a ús exclusiu dels seus membres o empleats.
4. Correspondrà a l’ajuntament la facultat de resoldre quantes qüestions
puguin produir-se respecte la titularitat i ús dels drets funeraris i totes
llurs incidències.
Article 6. Terminis
1. El dret funerari sobre qualsevol sepultura, s’atorgarà per un termini de 50
anys, prorrogable per un període de 50 anys i mantindrà la seva vigència
mentre no es produeixi algun dels supòsits d’extinció previstos en aquest
reglament.
2. L’ajuntament podrà atorgar concessions de drets funeraris sobre
sepultures, limitades en el temps i reduïdes a un període cinc anys,
prorrogables per períodes d’igual durada.
Article 7. Contingut del Registre i del títol del dret funerari
1. El Títol de dret funerari contindrà les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.

Identificació de la sepultura
Drets inicials satisfets
Data de la concessió i de caducitat del dret i caràcter d’aquest
Nom, cognoms i domicili del titular
Nom, cognoms i sexe del cadàvers o restes inhumats i exhumats
i traslladats i data d’aquestes operacions.

2. El Llibre-Registre dels Drets funeraris contindrà les dades següents:
a. Identificació de la sepultura
b. Data de la concessió i de caducitat o extinció del dret i caràcter
d’aquest.
Nom,
cognoms núm. de DNI/NIF i domicili de la persona o entitat
c.
titular.
Successives
transmissions per actes “inter-vivos” o “mortis causa”
d.
e. Inhumacions, exhumacions o trasllats, amb indicació de nom,
cognoms i sexe i data de les actuacions.
Identificació
de la persona que, després de la defunció del titular,
f.
tindrà la condició de beneficiària del dret funerari, en el supòsit
que el titular vulgui fer ús d’aquesta facultat de designació.
g. Qualsevol altra incidència que tingui relació amb el dret funerari.

Article 8. Pèrdua del títol
1. La denúncia de sostracció o pèrdua del títol del dret funerari presentada
per escrit, amb sol·licitud d’expedició d’un duplicat, donarà lloc a la
suspensió immediata de les operacions en la sepultura. Lliurat el duplicat
cessarà la suspensió.
2. Si la denúncia fos de suposada retenció indeguda del títol, prèvia
audiència del denunciat i del posseïdor, o en rebel·lia d’aquest, se
suspendran els drets d’ús de la sepultura a resultes de la pertinent
resolució.
Article 9. Modificacions dels drets funeraris
1. La transmissió, rectificació i/o alteració del dret funerari, serà declarada
a sol·licitud de l’interessat o d’ofici i requerirà l’oportú expedient
administratiu, en el qual es practicaran les proves i s’aportarà la
documentació necessària per a justificar els seus extrems.
2. Durant la tramitació d’un expedient de modificació del dret funerari es
podrà acordar, de forma motivada, la suspensió de les operacions en
la sepultura, atenent les circumstàncies de cada cas, suspensió que
restarà sense efecte en expedir-se el nou títol.
Article 10. Transmissions dels drets funeraris “inter-vivos
S’estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures
per actes “intervius” a favor del cònjugue, parents del titular per
consanguinitat i afinitat fins el segon grau i de persones que acreditin llaços
afectius i de convivència mínima de dos anys amb el titular immediatament
anteriors a la transmissió.
Article 11. Designació de beneficiari.
1. El titular del dret funerari, en qualsevol moment, podrà designar un
beneficiari per a després de la seva mort, compareixent davant el
gestor del servei del cementiri municipal, per subscriure l’oportuna
acta on es consignaran les dades de la sepultura, nom i cognoms i
domicili del beneficiari i data de document. Podrà substituir-se aquesta
compareixença per un document notarial.
2. En cas de drets funeraris adquirits anteriorment a l‘entrada en vigor
d’aquest Reglament i reconeguts a nom de més d’un titular, podrà
designar beneficiari cada un dels titulars supervivents.

3. La designació de beneficiari podrà modificar-se quantes vegades desitgi
el titular, sent vàlida la última designació efectuada, sense perjudici
de clàusula testamentària posteior que designi de forma expressa un
beneficiari diferent.
Article 12. Sol·licitud de transmissió
1. En el termini d’un any des de la mort del titular del dret funerari, el
beneficiari designat, hereus testamentaris o aquells a qui correspongui
hauran de sol·licitar a l’ajuntament la transmissió del dret funerari, prèvia
presentació del títol corresponent i els documents justificatius de a seva
pretensió.
2. Exhaurit el termini d’un any sense que s’hagi procedit a sol·licitar la
transmissió, s’entendrà que es renuncia a la mateixa.
3. El beneficiari adquireix la condició del dret funerari quan s’hagi dut a
terme la seva transmissió per la mort del titular. Fins aleshores no pot
gaudir dels drets que atorga aquest Reglament als titulars dels drets
funeraris i, e conseqüència, l’òbit del beneficiari anterior al del titular no
atorga cap dret als hereus del beneficiari.
Article 13. Successió testamentària
1. A falta de beneficiari, si del certificat del Registre d’últimes Voluntats en
resultés l’existència del testament, s’obrirà la successió testamentària i,
d’acord amb les disposicions del testador, es durà a terme la transmissió
a favor de l’hereu designat.
2. Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor de diversos
hereus, els drets sobre la sepultura seran deferits als qui d’entre ells
designi per majoria de participació en l’herència.
3. En el cas de no aconseguir-se o de no ésser possible la dita majoria,
s’atribuirà la titularitat a l’hereu escollit pels restants, els quals hauran de
renunciar al dret funerari.
4. Si no hi ha acord, s’atorgarà la titularitat al de major edat entre
els hereus, i si aquest no accepta, al que el segueix en edat, i així
successivament.
5. Les transmissions efectuades en base als apartats anteriors, revestiran
el caràcter de provisionals en cas que existeixi litigi l'objecte del qual
sigui la titularitat del dret funerari, i mentre no recaigui resolució judicial
ferma.

Article 14. Sucessió “ab intestada”
A falta de beneficiari designat i de successió testamentària, es transmetrà
el dret funerari per l’ordre de successió establert a la legislació civil, i si
existissin diverses persones amb dret a la successió, s’observaran les
normes dels articles anteriors.
Article 15. El dret d’usdefruit
El dret d’usdefruit de tota classe de sepultures es cancel·larà a la mort de
l’usufructuari en que es consolidarà amb la nua propietat.
Article 16. Transmisions provisionals
1. Quan no sigui possible dur a terme la transmissió en les formes
establertes en els articles precedents, bé perquè no pugui justificar-se la
defunció del titular del dret, bé perquè sigui insuficient la documentació,
o per raó d’absència de les persones que hi tinguin dret, es podrà
expedir un títol provisional a aquell sol·licitant que es cregui amb dret.
2. Les transmissions que s’efectuïn amb caràcter provisori atenent
els supòsits previstos en aquest article tindran causa en expedient
administratiu, publicant-se en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA
i en un diari almenys d’entre dels de major circulació, a fi i efecte que
dintre els 15 dies hàbils següents s’hi puguin oposar els que es creguin
amb dret, i els títols que a l’efecte s’expedeixin ho seran sense prejudici
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 segon grau de consanguinitat o afinitat del nou titular, o de la
persona que sol·licita l’exhumació. El cost de les publicacions seran per
conta del nou titular provisional.
Article 17.- Drets de tercers
1. En qualsevol règim transmissor que se segueixi, quan la designació
del nou titular recaigui per majoria, els minoritaris seran convidats,
amb anterioritat a l’expedició del nou títol, al trasllat de les restes de
familiars amb qui els uneixi un parentiu més pròxim que el del nou
titular.
2. Els minoritaris podran sol·licitar un dret funerari d’una sepultura per
tal de procedir al trasllat de les restes de familiars mencionats en el
paràgrafs anterior, que l’Ajuntament o el gestor del servei concedirà
segons les disponibilitats del cementiri.
Article 18.- Conversió dels títols provisionals en definitius.
Excepte en el supòsit que existeixi litigi pendent l'objecte del qual sigui
el dret successori, transcorreguts deu anys des de l’expedició del títol
provisori, es convertirà en definitiu i cessarà el dret dels que podien

reclamar la titularitat.
Capítol IV.- FINALITZACIÓN DELS DRETS FUNERARIS
Article 19.- Extinció del dret funerari
1. Podrà ser declarada l'extinció del dret funerari, en els casos següents:
a. Per declarar-se la construcció en estat de ruïna.
b. Per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal la falta continuada
del pagament de la taxa de conservació i manteniment durant cinc anys
consecutius.
c. Pel no pagament de la taxa d’adjudicació del dret funerari, o de les
ampliacions o pròrrogues d'aquesta en el seu cas.
d. Per renúncia expressa del titular.
2. Es considera sempre implícita la facultat de l'Ajuntament de resoldre
els drets funeraris, si ho justifiquen les circumstàncies sobrevingudes
d'interès públic, i quan es derivi de l'aplicació de la normativa de règim
local vigent en cada moment.
3. Excepte en els supòsits b) i c) de l'apartat primer d'aquest article,
l'extinció del dret funerari implicarà el retorn de les tarifes abonades
en excés. Per al càlcul del retorn, es tindrà en compte el valor del dret
funerari, ampliació o pròrroga en el moment de la renúncia, depreciant-lo
en una quantitat proporcional al temps transcorregut, en relació al temps
total reconegut.
Article 20.- Procediment d'extinció de drets.
1. La declaració de l'extinció d'un dret funerari pel gestor del servei
requerirà prèviament l'expedient contradictori en el qual es considerarà
part interessada les persones titulars de drets funeraris sobre les
sepultures afectades, a les quals se'ls practicarà l'oportuna notificació
en el domicili que es coneixi a aquests efectes, i mitjançant edicte en
el Butlletí Oficial de la Província, i la publicació en un diari, almenys,
d’entre dels de major circulació, concedint un termini de 30 dies a fi que
el titular, hereus o afavorits puguin al·legar el que considerin oportú en
defensa dels seus drets.
2.

Declarada en el seu cas l'extinció del dret funerari s'ordenarà
l'exhumació del cadàver per a la seva immediata inhumació en el lloc
que es determini pel titular del dret funerari, previ requeriment que amb
aquest fi se li farà de forma fefaent. En el cas que l'esmentat titular no
disposés res a aquest respecte, la inhumació es realitzarà a la ossera
general o, si s'escau, seran incinerades.

